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brasil - bolivia: 
integrac;ao energetica 

Discurso pronunciado pelo Presidente Jose Sarney, por 
ocasiao da Cerim6nia de Troca de Notas Reversals para 
confirmac;ao dos Contratos de energla eletrica, ureia e 
polietileno entre os Governos do Brasil e da BoUvia, em 
Brasilia, em 27 de julho de 1989 

Reunimo-nos hoje em Brasilia para partici
par de cerimonia que, simples em sua for
ma, se reveste de enorme significado para 
as relac;oes entre o Brasil e a Bolivia. 

Ha cerca de vinte e cinco anos nossos dois 
pafses, com plena consciemcia de sua tra
dic;ao secular de cooperac;ao, iniciaram 
negociac;oes com vistas a integrac;ao e
nergetica. 

Animaram-nos nesse processo uma visao 
mutua de urn destine hist6rico comum, as
sim como os lac;os estreitos e sempre for
talecidos de amizade entre os nossos po
vos. 

Quando de minha visita a La Paz, tive opor
tunidade de afirmar ao Presidente Paz Es
tenssoro que o Brasil acredita que o ca
minho da prosperidade deve ser trilhado 
em conjunto. 

Reitero a qui minha convicc;ao de que o exi
to do Brasil esta intimamente associado 
ao de uma America Latina pr6spera e uni
da, capacitada a responder adequada
mente ao desafio das mudanc;as. 

0 adensamento da cooperac;ao bilateral, 
por meio de iniciativas como esta que hoje 
celebramos, constitui elemento essencial 
para a realizac;ao do ideal da unidade lati
no-americana. 

Colhemos nesta data o fruto do espfrito de 
liberdade e de participac;ao pluralista que 
preside nossas sociedades. 

Brasil e Bolivia vern mudando substancial
mente as condic;oes de seu relacionamen
to, sob a egide da democracia em ambos 
restaurada, que facilita o entendimento, 
estimula a ac;ao empreendedora e abre 
novas perspectivas de modernizac;ao e 
progresso. 

Os acordos refletem esse animo constru
tivo, ao mesmo tempo que demonstram a 
perseveranc;a das sociedades brasileira e 
boliviana em reagir a uma con juntura eco
nomica adversa, imposta sobretudo por 
fatores de ordem externa, e estabelecer 
mecanismos dinamicos e imaginativos de 
complementac;ao, em beneffcio mutuo. 

0 resultado final da uma mostra inequfvo
ca de nossa vontade comum, que, em 
ultima instancia, se traduz pelo desejo de 
ambos os pafses assegurarem urn maior 
grau de prosperidade. 

Fomos tambem realistas. 

Abandonamos esquemas demasiado am
biciosos. 

Soubemos adequar nosso discurso politi
co ao reconhecimento de nossas reali
dades. 

Partimos hoje do possfvel e mantemos, ao 
mesmo tempo, a meta de nosso ideal. 

0 projeto de integrac;ao energetica que 
concebemos nao esgota ainda as nossas 
potencialidades. 
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Cria as bases de um novo e, acredito, fe
cundo momento de nossas relaooes. 

Permite antever um futuro crescenta de 
cooperac;ao nos mais diversos campos. 

Reafirma a esperanc;a de melhores dias e 
nossa determinac;ao na promoc;ao das 
mudanc;as indispensaveis ao progresso 
de nossos parses e a causa maior da inte
grac;ao latina-americana. 

Ao concluir, pec;o-lhes, Ministros Abecia e 
manes, que transmitam ao Presidente Paz 
Estenssoro meus sentimentos de reco
nhecimento e admirac;ao. 
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Foi sem duvida seu esplrito de lfder e 
grande homem publico que permitiu que 
este sonho tao longamente acalentado se 
tornasse realidade. 

Compreendeu que, mais do que palavras, 
era chegada a hora de agir. 

0 Brasil e a Bolivia dao, assim, um exem
plo claro de que, existindo vontade polfti
ca, convergencia de interesses e vi sao his
t6rica, o processo da integrac;ao e da co
operac;ao entre os povos deixa de ser uma 
abstrac;ao e passa a se integrar a realidade 
de nossos parses. 



brasilia recebe a visita 
do presidente do suriname 

Discurso do Presidente Jose Sarney no jantar em 
homenagem ao Presidente do Suriname, Ramsewak 
Shankar, e Senhora, em 9 de agosto de 1989, no Palacio 
ltamaraty 

Senhor Presidente, 

Minha mulher e eu estamos muito felizes 
em receber Vossa Exceh3ncia e a Senhora 
Shankar nesta visita oficial, que tanto nos 
honra. 

Guardamos a mais grata recorda9ao da 
hospitalidade e da simpatia com que fo
mos acolhidos, em mar9o ultimo, durante 
nossa estada em seu belo pals. 

Forjamos entao urn relacionamento pes
seal extremamente fecundo. Muito me be
neficiei das lucidas aprecia96es de Vossa 
Exceh3ncia sobre temas de nosso inte
resse comum. Nosso entendimento bern 
reflete o excelente estado das rela96es de 
toda ordem que felizmente unem o Brasil 
e o Suriname. 

Meu desejo e que Vossa Excelencia e a 
Senhora Shankar, assim como os ilustres 
integrantes da comitiva que os acompa
nha, sintam-se recebidos no Brasil com o 
mesmo carinho, a mesma fidalguia e a 
mesma generosidade de que fui cercado 
no Suriname. 

0 sentimento mutuo de amizade entre bra
sileiros e surinamenses resultados inume
ros fatores de convergencia que apro
ximam os nossos palses. Brasil e Suri
name formaram suas nacionalidades com 
base no convlvio entre etnias diversas, o 
que lhes possibilitou uma experiencia cui-

tural enriquecedora e uma acentuada vo
ca9ao universalista. 

Partilhamos tambem desafios e aspira-
96es comuns. Juntos enfrentamos os de
safios dos imensos espa9os amazonicos. 
Travamos solidarios - em meio a tantas 
dificuldades - a I uta pelo nosso desenvol
vimento economico e social. 

0 Suriname e urn pals jovem, que inicia a 
passes firmes a sua vida independente. 
Temos acompanhado no Brasil, com fra
terno interesse, os notaveis avan9os regis
trades na evolu9ao institucional de seu 
pals. Estamos, brasileiros e surinamen
ses, irmanados pela convic9ao de que a 
solidez de nossas institui96es democrati
cas constitui fator essencial para o exercf
cio das liberdades fundamentais de 
nossos povos. Sem liberdade nao ha co
mo construir sociedades estaveis, justas e 
igualitarias,em que cada qual possa de
senvolver suas potencialidades, em prol 
do bem-estar e do progresso de todos. 

Estamos igualmente unidos na luta pela 
coopera9ao regional, mediante o estreita
mento permanente dos vfnculos que 
unem os pafses do Continente. Fazemos 
ambos do respeito invariavel as normas da 
boa-vizinhan9a urn dos pilares de nossa 
atua9ao externa. 0 perfeito entendimento 
e a coopera9ao entre vizinhos constitui 
condi9ao indispensavel para a realiza9ao 
da obra maior de integra9ao regional, que 
ressalta entre as prioridades de nossos 
Governos. -
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Assim como os demais pafses da regiao, 
temos enfrentado tempos diffceis, marca
dos por uma conjuntura economica inter
nacional injusta e adversa as nac;oes em 
desenvolvimento. Aos sinais que apontam 
para maier distensao na cena mundial nao 
tern correspondido avanc;os nas relac;oes 
Norte-Sui. Nossos pafses seguem penali
zados pelo peso insuportavel da dfvida 
externa, pel a queda dos prec;os internacio
nais das materias-primas, pelo protecio
nismo e por medidas unilaterais impostas 
por pafses industrializados. Crescentes 
barreiras se antepoem ao nosso acesso 
aos conhecimentos e as tecnologias de 
ponta, dificultando a plena participac;ao de 
nossos parses nas grandes transforma
c;oes em curse no mundo. A pretexto de 
preserver a natureza - e sao nossos par
ses os mais interessados em protege-la e 
aproveita-la racionalmente - procuram di
tar-nos regras e impor-nos condicionali
dades injustificadas, frequentemente re
sultantes de urn conhecimento imperfeito 
de nossas realidades ou de motivac;oes 
inconfessaveis. 

Sao desafios que exigem de n6s respos
tas precisas e seguras para que possamos 
preserver o exercfcio de nossas sobera
nias, tao penosamente obtidas, e para evi
tar que se amplie o fosso que nos separa 
dos pafses rices. Nessa tarefa, depende
mos essencialmente de n6s mesmos. A 
era das grandes ajudas acabou e, com ela, 
a presunc;ao de que podemos contar com 
recursos de fora. Nosso futuro estara em 
func;ao do que pudermos construir solida
riamente em nosso espac;o regional. E 
precise seguir pois estimulando a coorde
nac;ao entre nossos pafses, juntar as nos
sas capacidades empreendedoras, os 
nossos recursos, as nossas imaginac;oes 
criadoras. E ousar! Nao faremos nada se 
nao formes capazes de ousar. E precise 
criar novos habitos de contatos entre nos
sos Governos, nossos empresarios, nos
sas sociedades. Sao tantos e poten
cialmente tao rices os interesses que nos 
vinculam que nao tenho duvidas em pre
ver urn futuro de grandes realizac;oes para 
nossos pafses. 
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Sei que o Governo de Vossa Excelencia 
tern na integra<;ao uma das mais impor
tantes vertentes da sua polftica externa. 
Esteja seguro de que o Brasil, por sua 
parte, seguira fazendo o que estiver a seu 
alcance para a consecuc;ao desse objeti
vo, que vern ao encontro do desejo de 
todo o Continente. 

Senhor Presidente, 

0 trabalho de integrac;ao regional comec;a 
pelo fortalecimento dos vfnculos bilaterais 
que nos aproximam. Conscientes disso, 
Brasil e Suriname temos sabido construir 
um relacionamento exemplar, cujo al
cance se estende hoje pelos mais distintos 
setores. 

Sua presenc;a entre n6s eleva a uma di
mensao nova o processo de aproximac;ao 
que se iniciou com a ida da Missao Espe
cial chefiada pelo-Chanceler Abreu Sodre, 
em janeiro de 1988, as cerimonias de 
posse do Governo liderado por Vossa Ex
celencia. Desde entao, numerosos e pro
ffcuos vern sendo os contatos entre auto
ridades brasileiras e surinamenses, com 
vistas ao aprimoramento da cooperac;ao 
bilateral. 

Durante minha visita ao Suriname, siste
matizamos, no "Programa de Trabalho de 
Paramaribo", as iniciativas bilaterais de 
curto e medic prazos em que ora estamos 
empenhados. A estada de Vossa Excelen
cia em Brasilia hoje testemunha o alto grau 
de maturidade que atinge o relacionamen
to bilateral, amparado numa moldura ins
titucional que se renova e aperfeic;oa 
constantemente. Esteja Vossa Excelencia 
seguro de que conta e contara sempre 
com o Brasil. Nao mediremos esforc;os 
para cooperar com o Suriname e forjar 
uma relac;ao s61ida, duradoura e mutua
mente vantajosa. Estamos permanente
mente abertos ao dialogo e a cooperac;ao. 
Queremos ter ao nosso lado urn Suriname 
pr6spero e estavel. Queremos que as nos
sas fronteiras sejam linhas de aproxima
c;ao e convivencia fraterna. Queremos 
crescer juntos! 



E pois com grande prazer que convido 
todos os presentes a comigo se unirem 
num brinde a prosperidade do Suriname, 
ao bem-estar de seu nobre e valoroso po
vo e a saude e felicidade pessoais de Vos
sa Exceh~ncia e da Senhora Shankar. 

Declarac;ao Conjunta 
Brasil - Suriname 

A convite de Sua Excel{mcia o Senhor 
Jose Sarney, Presidente da Republica Fe
derativa do Brasil, o Presidente da Repu
blica do Suriname, Sua Excelemcia o 
Senhor Ramsewak Shankar, efetuou visita 
oficial ao Brasil, no perfodo de 9 a 13 de 
agosto de 1989. 

0 Presidente Shankar fez-se acompanhar 
de sua esposa, Gisela Shankar, e de uma 
delegagao de alto nfvel. 

Durante sua permanencia em Brasilia, o 
Presidente Ramsewak Shankar visitou o 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, 
Sua Excelencia o Ministro Jose Neri da 
Silveira, o Presidente do Senado Federal, 
Sua Excelencia o Senador Nelson Carnei
ro, e o Presidente da Camara dos Deputa
dos, Sua Excelencia o Deputado Antonio 
Paes de Andrade. Visitou tambem os Es
tados de Sao Paulo e do Rio de Janeiro. 

As conversag6es mantidas entre o Presi
dente da Republica Federativa do Brasil e 
o Presidente da Republica do Suriname 
versaram sobre diversos temas da atuali
dade internacional e regional de interesse 
especial para OS dois pafses, com enfase 
no relacionamento bilateral, e transcorre
ram no ambito fraterno e construtivo que 
caracteriza as tradicionais relag6es de 
amizade e cooperagao entre os dois 
pafses. 

Os Presidentes brasileiro e surinamense 
assinalaram, prazerosamente, que a refe
rida visita expressa a vontade polftica dos 
dois Governos de ampliar e aprofundar 
substancialmente as relag6es entre o Bra
sil e o Suriname. Como resultado desse 
dialogo, ambos os Presidentes decidiram 
subscrever a seguinte 

Declaragao Conjunta 

1. Os dois Presidentes reiteraram a 
sua adesao ao objetivo da preservagao da 
paz e da seguranga internacionais com 
base nos princfpios consagrados pelas 
Cartas de Sao Francisco e de Bogota. 
Nesse contexte, registraram o seu perma
nente apoio aos prop6sitos das Nag6es 
Unidas e da Organizagao dos Estados 
Americanos, o seu compromisso com os 
princfpios da independencia e da sobera
nia nacionais, da integridade territorial, da 
nao-interferencia em assuntos internes ou 
externos dos Estados e da solugao pacifi
ca de controversias, bern como o seu res
peito a prerrogativa de cada Estado de 
escolher livremente sua forma de organi
zagao polftica, economica e social. 

2. Passando em revista a conjuntura 
internacional, os dois Presidentes mani
festaram sua satisfagao com os desdobra
mentos positives observados nos ultimos 
anos no relacionamento entre os Estados 
Unidos e a Uniao Sovietica. Expressaram 
a expectativa de que o Tratado para a 
Eliminagao das Forgas Nucleares de Me
dio e Curto Alcance se desdobre em no
vos acordos, ainda mais abrangentes, no 
campo do desarmamento, de modo a per
mitir a realocagao dos recursos humanos 
e materiais hoje despendidos com a corri
da armamentista, sobretudo a nuclear, pa
ra a promogao do bem-estar economico e 
social, em particular dos pafses mais po
bres. Lembrando a responsabilidade es
pecial dos pafses nuclearmente armados 
na adogao de medidas de desarmamento, 
tanto nuclear como convencional, acen
tuaram a necessidade de que as potencias 
nucleares ponham termo a disseminagao 
geografica das arm as nucleares, que colo
cam em risco, entre outros valores, o esta
tuto de desnuclearizagao militar da Ameri
ca Latina estabelecido pelo Tratado de 
Tlatelolco. Reafirmaram o papel central 
que cabe as Nag6es Unidas, em especial 
a Conferencia do Desarmamento, nas de
liberag6es e negociag6es sobre desarma
mento. Reiteraram o seu apoio a conclu-
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sao imediata, em bases universais e nao
discriminat6rias, da Convencao sobre Ar
mas Qufmicas, sob a expectativa de que 
ela assegure a proscric;ao completa e para 
sempre das armas qufmicas e preserve o 
direito de todos os pafses ao livre desen
volvimento da industria e tecnologia qufmi
cas. 

3. Os Presidentes concordaram 
quanta a importancia de uma avaliac;ao 
permanente das implicac;oes do relaciona
mento entre as superpotencias para o 
mundo em desenvolvimento, inclusive no 
campo das relac;oes economicas interna
cionais e da transferencia de tecnologia. 

4. Os dois Presidentes acolheram 
com satisfac;ao o espfrito de acomodac;ao 
e flexibilidade que ultimamente vern carac
terizando os esforc;os para soluc;oes de 
conflitos regionais. Expressaram a espe
ranc;a de que os progresses registrados 
nos ultimos meses contribuam para a cria
c;ao de urn clima mais propfcio a soluc;ao 
pacifica desses conflitos em bases auten
ticamente regionais e estimulem maier 
respeito pelos prop6sitos e princfpios da 
Carta das Nac;oes Unidas. Nesse sentido 
expressaram satisfac;ao com o papel posi
tive que as Nac;oes Unidas vern desem
penhando no encaminhamento de confli
tos regionais. 

5. Com relac;ao a situac;ao na Africa 
Austral, os dais Presidentes saudaram a 
conclusao dos acordos de Nova Yorke as 
perspectivas por eles abertas para a imple
mentac;ao da Resoluc;ao 435 do Conselho 
de Seguranc;a das Nac;oes Unidas rumo a 
incorporac;ao da Namibia na comunidade 
dos Estados lndependentes. Tomaram 
nota com satisfac;ao do papel desempe
nhado nesse processo pelas forc;as de paz 
do UNTAG e da UNAVEM. 

6. Os dois Presidentes reafirmaram 
seu apoio aos esforc;os dos povos oprimi
dos da Africa do Sui pela obtenc;ao de sua 
liberdade. Reiteraram tambem seu apoio 
aos esforc;os dos Estados da Linha de 
Frente na resistencia as polfticas agressi-
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vas e desestabilizadoras do Governo de 
Pret6ria, bem como a todas as medidas 
em exame que possam dar urn fim ao 
abominavel sistema de apartheid. 

7. Os dais Presidentes examinaram a 
situac;ao no Oriente Medic e reiteraram a 
necessidade de ser alcanc;ada uma solu
c;ao abrangente, justa e duradoura para o 
conflito arabe-israelense, que permita a 
todos os Estados e povos da regiao viver 
em paz dentro de fronteiras internacional
mente reconhecidas. Expressaram sua 
preocupac;ao com os recentes aconteci
mentos nos territ6rios palestinos ocupa
dos e concordaram com a urgencia do 
infcio de negociac;oes, baseadas nas reso
luc;oes pertinentes das Nac;oes Unidas, 
que levem ao exercfcio, pelo povo palesti
ne, de seus direitos inalienaveis a autode
terminac;ao e a independencia em seu 
pr6prio territ6rio. Manifestaram seu apoio 
a convocac;ao da Conferencia lnternacio
nal de Paz para o Oriente Medic, sob os 
auspfcios das Nac;oes Unidas, com a par
ticipac;ao de todas as partes interessadas, 
como passe inicial na busca da soluc;ao 
para o conflito. 

8. Os dais Presidentes, ao examina
rem a atual situac;ao no Ubano, manifesta
ram profunda preocupac;ao com o agrava
mento da crise que enluta o pafs amigo e 
expressaram sua esperanc;a de uma solu
c;ao breve ao conflito, que assegure a in
dependencia, a integridade territorial e a 
unidade nacionallibanesas. 

9. Os dais Chefes de Estado reafir
maram o seu comprometimento com os 
ideais de paz, de liberdade e de democra
cia, prop6sitos e princfpios que inspiram 
as polfticas exteriores de seus respectivos 
pafses, e expressaram sua satisfac;So pelo 
crescenta fortalecimento do sistema de
mocratico no continente americana. Reite
raram sua convicc;ao de que a democra
cia, por sua natureza pluralista e participa
tiva, e indispensavel para 0 exercfcio da 
justic;a social e constitui o melhor sistema 
politico para promover a defesa e a garan
tia dos direitos do Homem. Reconhece-



ram, ademais, que a consolida<;ao demo
cratica na America Latina esta Intima e di
retamente relacionada com o crescimento 
e a estabilidade na regiao, hoje seriamente 
amea<;ada pela questao da dfvida externa. 

1 0. Ao considerar que o respeito irres
trito aos direitos inalienaveis da pessoa hu
mana e um componente essencial da de
mocracia, reiteraram o prop6sito de seus 
Governos de proteger e garantir ampla
mente esses direitos, no ambito de suas 
jurisdi<;6es nacionais, comprometendo-se 
a unir esfor<;os para a defesa e promo<;ao 
dos mesmos junto aos foros internacio
nais competentes. 

11. Consideraram amplamente positi
ve o processo de crescentes consultas 
polfticas que se esta desenvolvendo na 
America Latina e no Caribe e concordaram 
que a solidariedade e as a<;6es coorde
nadas terao impacto significative nos es
for<;os pela busca de solu<;6es para as 
muitas questoes que afetam a regiao. 

12. Ao enfocarem a situa<;ao na Ameri
ca Latina e no Caribe, os dois Presidentes 
sublinharam a grande importancia do que 
identificaram como uma tendemcia co
mum na regiao no sentido da busca de sua 
pr6pria identidade e da defesa e promo
<;ao de seus pr6prios interesses. 

13. Essa tendencia manifestou-se na 
cria<;ao e no fortalecimento de mecanis
mos de consulta e concerta<;ao polftica, 
bern como no fortalecimento da coopera
<;ao e integra<;ao, tanto em termos regio
nais como sub-regionais. Nesse contexte, 
os dois Presidentes deram especial aten
<;ao ao Sistema Economico Latino-Ameri
cano (SELA), ao Mecanisme Permanente 
de Consulta e Concerta<;ao Polftica, ao 
Tratado de Coopera<;ao Amazonica, aos 
Grupos de Contadora e Apoio, bern como 
a Comunidade do Caribe. Os dois Presi
dentes manifestaram a opiniao de que os 
esfor<;os dessas varias institui<;6es adqui
riram especial importancia quando anali
sados a luz do processo global de forta
lecimento da coopera<;ao regional. Para a 

America Latina e o Caribe esses esfor<;os 
demonstraram a determina<;ao dos Esta
dos da regiao, de maneira tanto individual 
quanto coletiva, de identificar seus interes
ses e prioridades, de orientar os caminhos 
do seu desenvolvimento, de buscar e en
contrar suas pr6prias solu<;6es para os 
problemas da regiao, bern como de con
tribuir para o desenvolvimento da coope
ra<;ao e entendimento internacionais de 
forma consistente com o espfrito eo ethos 
da area. 

14. Ao examinarem a situa<;ao na 
America Central, os Presidentes concor
daram que a crise regional tern causas 
estruturais, e devera ser solucionada por 
iniciativa dos cinco pafses diretamente in
teressados, sem interferencias ex6genas. 
Reafirmaram sua condena<;ao ao uso da 
for<;a, bern como ressaltaram sua adesao 
aos princfpios internacionalmente consa
grados da nao-interven<;ao e da autodeter
mina<;ao dos povos. Reiteraram seu apoio 
ao processo de pacifica<;ao regional inau
gurado com o Procedimento de Esquipu
las II e continuado nas reunioes de cupula 
de Sao Jose, Sao Salvadore Tegucigalpa. 
Referiram-se, tambem, ao ultimo desdo
bramento no ambito desse processo de 
pacifica<;ao, expressando a esperan<;a de 
que os acordos alcan<;ados em Tela pelos 
Presidentes da regiao venham a ser bern 
sucedidos. Expressaram a convic<;ao de 
que a negocia<;ao e o caminho para a paz 
firme e duradoura na America Central, em 
beneffcio de todos os povos da regiao. Os 
dois Presidentes expressaram uma 
confian<;a em que os acordos de paz da 
America Central sejam respeitados porto
das as Partes. Acolheram com satisfa<;ao 
as medidas tomadas no sentido da cria
<;ao de mecanismos de verifica<;ao in situ, 
bern como em rela<;ao a democratiza<;ao 
e integra<;ao da America Central. Ressal
taram, ademais, o papel que nesse pro
cesso desempenham tanto a OEA como 
as Na<;6es Unidas. Os dois Presidentes 
apelaram, finalmente, a comunidade inter
nacional para que de o mais complete 
apoio ao processo de recupera<;ao s6cio
economico da regiao. 
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15. Ao examinar a grave crise paname
nha em seu contexto internacional, os dois 
Presidentes expressaram a sua solidarie
dade com o povo do Panama em seus es
forgos para alcangar urn futuro de paz e 
democracia, livre de ingerencias externas. 
Nesse contexto, os dois mandatarios rea
firmaram seu apoio a missao que a XXI 
Reuniao de Consulta de Ministros das Re
lagoes Exteriores da OEA encarregou de 
promover f6rmulas de entendimento para 
lograr urn acordo nacional que assegure, 
por meio. de mecanismos democraticos e 
no mais breve prazo possrvel, a transfe
rencia do poder com pleno respeito a von
tade soberana do povo panamenho. 

16. Os dois Presidentes discutiram a 
questao da drvida externa e concordaram 
que a crise gerada pelo endividamento ex
terno nos parses do Terceiro Mundo repre
senta serio obstaculo para o crescimento 
auto-sustentado da regiao, transformada 
injustamente em exportadora llquida de 
capitals para os parses credores. Obser
varam ademais que as pollticas ortodoxas 
de ajustamento economico recomenda
das pela Comunidade Financeira lnterna
cional nao tern funcionado satisfatoria
mente, mas, ao contrario, tern contriburdo 
para agravar a situagao dos parses deve
dores, cujos esforgos para honrar seus 
compromissos financeiros os tern levado 
a reduzir drasticamente seus investimen
tos internos, com amplas repercussoes 
sociais e pollticas. Coincidiram, assim, na 
importAncia de iniciar dialogo entre as 
partes envolvidas na questao da drvida, 
com vistas a alcangar uma solugao polltica 
negociada, fundamentada na co-respon
sabilidade e no direito ao desenvolvimen
to, a qual devera incorporar a ideia da dimi
nuigao do peso excessivo da drvida, atra
ves de mecanismos de sua redugao e de 
novos financiamentos. Os dois Mandata
rios acolheram com satisfagao, portanto, 
as iniciativas dos governos japones, fran
ces e, mais recentemente, do governo nor
te-americano, bern como as propostas 
apresentadas pelo Banco Mundial e pelo 
FMI, relativas a implementagao das alu
didas iniciativas. Nesse sentido, ambos os 
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Presidentes reafirmaram seu entendi
mento de que a America Latina e o Caribe 
nao contestam a necessidade de ajustes 
e reformas estruturais em suas econo
mias, mas ressaltaram que sao requisitos 
basicos para 0 exito de qualquer progra
ma de redugao da drvida o atendimento 
das condigoes especrficas de cada deve
dor e a sua capacidade de produzir inicial
mente uma operagao de redugao em 
grande escala, suscetrvel de remover a 
incerteza sobre a capacidade de recupe
ragao da economia e a instabilidade de
corrente do ciclo continuo de reestrutura
gao da drvida externa. 

17. Os dois Presidentes intercambia
ram pontos de vista sobre as perspectivas 
do comercio internacional, inclusive sobre 
a integragao da Comunidade Economica 
Europeia, em 1992, eo Acordo de Livre 
Comercio entre os Estados Unidos eo Ca
nada, de 1988. Expressaram a esperanga 
de que tais Acordos regionais nao levem 
a urn aumento do protecionismo corn rela
crao a terceiros parses, e nao constituam 
novos obstaculos ao comercio multilate
ral. Concordaram ainda em que os altos 
nrveis de protecionismo atualmente exis
tentes, tal como vern sendo praticado pe
los parses desenvolvidos, bern como 
certas medidas comerciais unilaterais fre
qOentemente de natureza discriminat6ria, 
prejudiciais aos parses em desenvolvi
mento, representam urn serio perigo para 
a sobrevivencia do sistema multilateral de 
comercio. 

18. Os dois Presidentes reiteraram 
seu apoio ao Tratado de Cooperacrao 
Amazonica e seu compromisso com as 
decisoes emanadas dos seus principals 
6rgaos, notadamente a Reuniao de Chan
celeres dos Parses-membros do TCA e 
o Conselho de Cooperagao Amazonica. 
Afirmaram que o Tratado oferece campo 
criativo e fertil para a cooperacrao na Re
giao Amazonica. Ambos os Presidentes 
manifestaram-se satisfeitos com os resul
tados da Reuniao de Presidentes dos Par
ses da Regiao Amazonica celebrada em 
Manaus, em maio de 1989, e ressaltaram 



a importancia da Declaragao da Amazonia 
adotada naquela ocasiao. Acreditam que 
a proxima reuniao de Presidentes da Re
giao Amazonica, a realizar-se na Bolivia, 
em 1990, aportara novos e essenciais pa
rametres para a cooperagao regional no 
ambito do Tratado. 

19. Reconheceram, mais uma vez, a 
necessidade de que o desenvolvimento, 
imperative para os dois pafses, se faga 
mediante o uso racional dos recursos da 
regiao. Enfatizaram, dessa forma, a opor
tunidade da criagao da Comissao Especial 
de Meio Ambiente do Tratado de Coope
ragao Amazonica, durante a Ill Reuniao 
dos Chanceleres dos Pafses-membros do 
TCA, em Quito. A Comissao dara mais 
consistencia e coordenagao aos trabalhos 
de pesquisa realizados na regiao e pos
sibilitara o desenvolvimento de tecnolo
gias apropriadas a consecugao dos obje
tivos regionais de utilizagao racional dos 
recursos naturais. 

20. Assinalaram o entendimento co
mum de que a promogao do desenvolvi
mento sustentavel nao pode constituir pre
texto para ingerencias externas no direito 
soberano dos Estados de gerirem seu pa
trimonio natural. Lembraram a necessi
dade de que sejam ampliados os fluxos 
internacionais de recursos financeiros e 
tecnologicos voltados a protec;ao do meio 
ambiente e a execuc;ao de projetos am
bientais, mediante a liberagao de novos 
creditos a titulo concessional e a transfe
rencia de tecnologias apropriadas sem 
custo comercial. 

21. 0 Presidente Shankar informou o 
Presidente Sarney dos desenvolvimentos 
internes no Suriname, entre outros, da re
cente decisao adotada pela Assembleia 
Nacional a respeito do • Acordo de Kourou" 
para alcangar a paz no interior do pals. 0 
Presidente Sarney tomou nota com satis
fagao da evolugao do processo de pacifi
cac;ao do pals e enfatizou o firme apoio do 
Brasil a consolidagao do regime democra
tico do Suriname. 

22. Os dois Primeiros Mandataries rei-

teraram seu desejo de instrufrem seus Go
vernos no sentido de que busquem explo
rar todas as formulas e modalidades de 
cooperagao tendentes a promover a maior 
integragao do Suriname na regiao. Com 
esse proposito, o Presidente Shankar as
sinalou que o Suriname deseja desempe
nhar papel cada vez mais ativo nos diver
sos foros regionais, bern como fortalecer 
os lagos com os pafses latino-americanos 
e do Caribe. 

23. Os dois Presidentes enfatizaram a 
necessidade de dar total apoio a todas as 
medidas que beneficiem o desenvolvi
mento economico e social dos dois par
ses. Nesse sentido, expressaram satisfa
gao com os progresses registrados naco
operagao bilateral desde a assinatura do 
"Programa de Trabalho de Paramaribo" e 
manifestaram o desejo de ampliar a co
operagao em campos como os menciona
dos no Plano de Agao de Paramaribo, da
tado de 3 de margo de 1989. Com respeito 
a este ultimo assunto, acordaram que me
didas deverao ser tomadas para assegu
rar que o Plano de Agao de Paramaribo se
ja cumprido. Portanto, instrufram seus Mi
nistros competentes a convocar para pro
ximamente uma reuniao da Comissao 
Mista Brasil - Suriname. 

24. No tocante ao dialogo politico bila
teral, os dois Chefes de Estado, em clara 
coincidencia e entendimento mutuo, reco
nheceram que as relagoes bilaterais alcan
garam, em seu conjunto, nfveis muito ele
vados. A visita do Presidente Sarney a Pa
ramaribo, em margo de 1989, bern como 
a visita do Presidente Shankar ao Brasil 
sao provas eloquentes desse entendimen
to, no mais alto nfvel. Os dois Presidentes 
decidiram incorporar a agenda das altas 
autoridades dos dois pafses, que se reuni
rao periodicamente, temas da atualidade 
regional, nos quais o entendimento entre 
os dois pafses aporte uma contribuigao 
para a consecuc;ao dos objetivos de uma 
crescenta inserc;ao do Suriname na regiao 
e de uma maior integrac;ao regional. 

25. Os dois Presidentes tambem con-
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sideraram que novos mecanismos para a 
expansao da coopera~ao em bases fun
cionais devem ser explorados. Nesse sen
tido, coincidiram em que programas coor
denados com Estados do Brasil, especial
mente no campo de joint ventures, pode
rao contribuir para o maior estreitamento 
das rela~oes bilaterais. 

26. Ambos os Presidentes expressa
ram satisfa~ao com o andamento do pro
jato de coopera~ao na area de soja e reite
raram o interesse de que a execu~ao do 
citado projeto mantenha a mesma inten
sidade. 

27. Os Presidentes coincidiram em 
manifestar apre~o pelo alto nrvel de co
opera~ao alcan~ado com a implementa
~ao efetiva, mediante significativo aporte 
tecnico, industrial e financeiro, do Progra
ma de Moderniza~ao e Amplia~ao da Re
de de Telecomunica~oes do Suriname. 
Nesse sentido, atendendo ao alto interes
se reiterado pelo Presidente do Suriname, 
o Presidente do Brasil declarou que seu 
Governo autorizou a concessao de uma 
linha de credito adicional em favor da TE
LESUR, destinada a fase 3 de expansao 
do Programa de Telecomunica~oes (co
muta~ao, transmissao e redes externas). 

28. 0 Presidente Jose Sarney com pro
mete u-se a proporcionar o respaldo ne
cessaria do Governo brasileiro em dar 
continuidade as atividades ja iniciadas, re
lativas a assist6ncia aos estudos tecnicos 
de viabilidade e avalia~ao de dados rele
vantes para o projeto hidreletrico de Kaba
lebo. 

29. Ambos os Presidentes acordaram 
proceder ao aumento do intercAmbio cul
tural, inclusive com o aproveitamento das 
disponibilidades de eventos culturais e 
educacionais em nlvel regional, em con
formidade com os prop6sitos do TCA. 
Com essa finalidade, concordaram em 
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realizar, no primeiro semestre de 1990, em 
data e local a serem acordados por via 
diplomatica, a I Reuniao da Comissao Mis
ta Cultural Brasil - Suriname, encarrega
da de elaborar urn programa bianual de 
coopera~ao cultural e educacional. 

30. Os dois Presidentes intercambia
ram impressoes sobre os esfor~os de 
seus respectivos parses no controle do 
abuso do trSfico illcito de entorpecentes e 
substAncias psicotr6picas. Expressaram 
grande preocupa~ao pelos efeitos dano
sos de tal abuso e trafico para a vida hu
mana e, conseqOentemente, para a socie
dade. Acordaram intensificar a coopera
~ao em nrveis regional e sub-regional, a 
fim de colaborar na elimina~ao desse gra
ve problema. Nesse Ambito, os Presiden
tes expressaram satisfac;ao com a assina
tura, em mar~o de 1989, durante a visita 
do Presidente Jose Sarney a Paramaribo, 
do Acordo para Preven~ao, Controle e Re
pressao da Produ~ao, Trafico e Consu
mo lllcito de Entorpecentes e SubstAncias 
Psicotr6picas, o qual se encontra em pro
cesso de aprova~ao interna em ambos os 
parses. 

31 . 0 Presidente do Suriname expres
sou seu profundo agradecimento pela 
hospitalidade e amaveis aten~oes que lhe 
foram dispensadas e a sua delega~ao pelo 
Presidente e pelo Governo do Brasil. Ex
pressou a opiniao de que a sua visita cons
titui marco importante no desenvolvimen
to das rela~oes entre os dois parses. 

32. Ao final da Visita Presidencial, os 
dois Chefes de Estado expressaram sua 
satisfa~ao com os resultados das conver
sa~oes que mantiveram, em espfrito de 
fraternal e mutuo respeito. 

Brasilia, 10 de agosto de 1989. 

JoS4iSarney 
Ramsewak Shankar 



encontro de ministros da cultura da 
america latina e do caribe 

Discurso do Presidente Jose Sarney na abertura do 
Encontro, em 1 0 de agosto de 1989, no Palacio ltamaraty 

Em nome do Governo e do povo brasileiro 
desejo dar as mais cordiais boas-vindas 
aos Senhores Ministros da Cultura da 
America Latina e do Caribe que aqui nos 
honram com as suas presengas. 

Como o Presidente que procurou fazer da 
integragao latino-americana o tema priori
tario da diplomacia brasileira, e como es
critor que nutre afeigao muito particular pe
las letras e pelas artes do nosso continen
te, e para mim pessoalmente gratificante 
expressar a sincera satisfagao que traz 
aos brasileiros a presenga de tao significa
tive numero de executores das polfticas 
culturais e de educagao da nossa regiao. 

Pego a todos os Senhores que sejam os 
interpretes, junto aos povos irmaos da 
America Latina e do Caribe, da mensagem 
de fraterna amizade e afeto que lhes dirige 
o povo brasileiro. 

Ao promover e sediar este Encontro, o Go
verno brasileiro desejou assinalar sobretu
do o interesse, hoje compartilhado porto
dos os Governos da regiao, na promogao 
dos valores da cultura, das artes e da edu
cagao como instrumentos da integragao e 
do fortalecimento da unidade do nosso 
continente. 

Nossos pafses encontram hoje, na cultura 
e na educagao, instrumentos capazes de 
responder com perfeigao ao crescente 
animo integracionista que felizmente tern 
dominado a agenda diplomatica do nosso 

continente, em geral, e do Brasil, em parti
cular. 

Tern os Senhores, pois, um papel muito 
importante a desempenhar na construgao 
do grande espago integrado latino-ameri
cano e caribenho que nos permitira en
frentar com confianga os desafios do futu
ro. 

A caminho de completar com esforgo e 
determinagao uma transigao polftica que 
lhe deixa o legado de uma democracia 
moderna e plena, o Brasil orgulha-se hoje 
de ser um territ6rio aberto ao espfrito libe
ral e criativo que constitui a veia mestra da 
cultura latino-americana e caribenha. 

Consciente de que ao Estado cabe prote
ger e incentivar a cultura, sem nunca ori
enta-la, nem procurar substituir as forgas 
sociais que a criam e perpetuam, meu 
governo nao tern poupado esforgos para 
valorizar a nossa produgao e mobilizar a 
sociedade em amplo processo de promo
gao dos seus valores culturais e do seu 
patrimonio artfstico e hist6rico. 

Sinto-me, assim, feliz em presidir a aber
tura desta Reuniao pioneira que congrega 
povos e governos em torno de um ambi
cioso, mas consistente projeto de integra
gao e cooperagao continental na area da 
cultura. 

Desejo consignar tambem a expressao do 
meu aprego pela ativa participagao pes
soal que o Ministro da Cultura, Jose Apare-
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cido de Oliveira, teve na promoc;ao e reali
zac;ao deste Encontro, que contou ade
mais com a colaborac;ao e o empenho do 
Ministerio das Relac;oes Exteriores. 

E auspicioso que este Encontro se realize 
em Brasma. 

Expressao de um sonho brasileiro, esta ci
dade readquiriu, com o renascimento de
mocratico do pals, a sua vocac;ao de espa
c;o aberto ao debate e de ponto de conver
gencia polltica e cultural do Brasil contem
poraneo. 

E com orgulho que a vemos agora ligando 
seu nome ao de um esforc;o conjunto, 
latino-americano e caribenho, que ha de 
marcar a hist6ria da nossa cooperac;ao no 
campo das relac;oes culturais. 

Brasma, primeiro bem contemporaneo a 
ser incluldo pela UNESCO no patrimonio 
cultural da humanidade, deseja projetar 
para os povos irmaos do continente a ima
gem de uma America consciente de seus 
desafios, orgulhosa da sua cultura e da 
sua identidade, forte na determinac;ao de 
ser sujeito de sua pr6pria hist6ria e ciosa 
de sua liberdade e de suas aspirac;oes. 

Senhores Ministros, 

A cultura tem sido a dimensao mais per
manente da identidade e da unidade da 
America Latina e do Caribe. 

Nossa integra<;ao, na esfera espiritual ear
tlstica, e uma realidade antiga de seculos. 

Nascida de um encontro de etnias e cul
turas sem precedentes na hist6ria da hu
manidade, ultima fronteira realmente te
mida do conhecimento geografico, e terra 
cedo feita projeto e experimentac;ao, a 
America demonstrou uma capacidade 
unica de incorporar e trabalhar todos OS 
multiples elementos culturais que aqui 
vieram, em fertil imbrica<;ao, juntar-se, so
brepor-se e combinar-se com originalida
de e vigor. 
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Formou-se na America o mais acabado 
exemplo de cultura mestic;a, a urn tempo 
universal e original, criativa e aberta aos 
ventos do mundo. 

Por sobre as particularidades de cada na
cionalidade americana e caribenha,essa 
cultura mestic;a alcanc;ou a dar-nos um 
Iugar dentre os povos da terra e uma forma 
de ser, pensar e expressar que formam a 
base da nossa ontologia. 

Dos mares cristalinos do Caribe as majes
tosas montanhas dos Andes, da imensi
dao verde da Amazonia aos prados pata
gonicos, das serras da Mesoamerica as 
costas do Pacifico, nossos povos soube
ram desenvolver e preservar uma cultura 
que surpreende pel a unidade fundamental 
de valores e formas de expressar e de 
sentir. 

Essa cultura impressions, em sua unicida
de, pela qualidade da sua expressao, que 
soube incorporar, em democratica e fertil 
convivencia,as marcas mais caracterlsti
cas das matrizes que a formam: a cultura 
e a cosmogonia indlgenas, a cultura oci
dental, aqui tornada permeavel e mais fe
cunda, e a cultura negra, que soube res
plandecer em formas artlsticas e em rit
mos fulgurantes,que hoje sao a marca ca
racterlstica de boa parte do que e mais vi
brantemente latino-americano e caribe
nho. 

Nascida sob o signo da unidade funda
mental, a cultura latina-americana e cari
benha desenvolveu-se sob a Colonia, nas 
lutas de independencia, na consolidac;ao 
da nacionalidade das jovens nac;oes e, aci
ma de tudo, no descomunal desafio de al
canc;ar a estab~idade polltica e o desenvol
vimento economico com justic;a social. 

Fortaleceram-se, assim, as bases que as
sociam os interesses dos nossos povos 
em um mundo cada vez mais complexo, 
em que o desenvolvimento intelectual e 
espiritual preside o progresso social e eco
nomico. 



Nesse mundo, e a busca comum da mo
dernidade, atraves do conhecimento cien
tlfico e tecnol6gico, lastreado em huma
nismo sem preconceitos, que constitui 
sem duvida o elemento central do nosso 
projeto de desenvolvimento. 

Essa unidade da nossa cultura tern urn po
tencial politico de valor inestimavel. 

Em urn mundo marcado cada vez mais pe
la formac;ao de blocos politicos e econo
micos, em dinAmica construc;ao de econo
mias de conjuntos, todos os fatores que 
apontem para o congrac;arnento, a asso
ciac;ao e a partilha de interesses, esforc;os 
e tarefas representam urn patrimonio in
substitulvel, uma ferramenta contra a de
sintegrac;ao e a marginalidade. 

Compartilhamos hoje dos mesmos pro
blemas fundamentais, ligados a formida
vel tarefa de construir e consolidar uma de
mocracia autEmtica, que responda as ne
cessidades de urn mundo em transfor
mac;ao acelerada, dentro e fora de nossas 
fronteiras. 

Enfrentamos distorc;oes hist6ricas que 
criaram em nossos palses uma imensa dl
vida social, agravada pela incerteza que 
veio, nestes anos 80, substituir tres deca
das de assinalado progresso material. 

Juntos, sofremos os efeitos da pior crise 
economica e financeira da nossa hist6ria 
de nac;oes independentes, e assistimos 
com temor, mas nao com resignac;ao, ao 
abrir-se de urn fossa que nos coloca injus
tamente a margem do quadro geral de 
prosperidade que marca a vida nos palses 
desenvolvidos e em diversas regi6es em 
rapido desenvolvimento. 

No campo da imensa dlvida social que a 
America Latina contraiu junto as camadas 
menos favorecidas da sua populac;ao, a 
educac;ao e 0 direito do cidadao a forma
c;ao cultural e a participac;ao nas forc;as 
criativas e espirituais das nossas nac;oes 
constituem sem duvida dimensao que re
clama, individual e coletivamente, ac;ao 

imediata e determinac;ao de nossos go
vernos. 

Trata-se de area de lenta maturac;ao, mas 
por isso mesmo voltada a conceder aos 
nossos palses a base social e polltica in
dispensavel ao seu engrandecimento co
mo nac;oes, partes de urn mundo em que 
a falta de solidariedade internacional, a 
insensibilidade social e o desapego aos 
valores da cultura condenam ao atraso, a 
instabilidade e a marginalizac;ao. 

A livre circulac;ao dos bens culturais, o 
aprimoramento intelectual e tecnico das 
nossas sociedades, o incentive a criativi
dade e a protec;ao do patrimonio artlstico, 
cultural e hist6rico fazem assim parte de 
urn projeto maior. 

Sao, na verdade, cada vez mais, uma pre
missa incontornavel e premente, se qui
sermos de fato trilhar os caminhos da mo
dernidade, do progresso social e da esta
bilidade polftica e economica. 

Senhores Ministros, 

Ao procurarmos, pela ac;ao solidaria, con
certar respostas a esses desafios, a gran
de identidade comum da nossa cultura la
tina-americana e caribenha oferece cam
po fertil para complementar iniciativas 
conjuntas nas areas polltico-diplomatica e 
economico-comercial. 

Ao passar em revista os multiples assun
tos que constituem o temario deste En
contra, terao os Senhores a oportunidade 
de assentar as bases para urn amplo pro
jete de cooperac;ao multilateral na area 
cultural. 

Gada urn dos itens desta agenda, da pro
moc;ao da cultura a preservac;ao do patri
monio hist6rico, constitui area na qual te
mos experiencias a intercambiar, ajuda 
mutua a nos oferecer, esforc;os a samar e 
oportunidades a potencializar. 

Temos ainda barreiras intra-regionais a su
perar, a fim de facilitar a livre circulac;ao de 
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bens culturais, e nessa tarefa somes auxi
liados pela confianc;:a que nos inspira a 
ausencia de qualquer pretensao hege
monica entre pafses iguais. 

Esse mesmo espfrito nos tern guiado na 
execuc;ao de outros projetos de integra
c;ao, cujos primeiros e significativos frutos 
estamos hoje colhendo. 

Nao podemos restringir nossa resposta 
aos desafios de urn mundo que nos asse
dia e convoca apenas a simplicidade e ao 
imediatismo do campo material. 

Sem a dimensao espiritual e tecnol6gica 
que se espraia pela multiplicidade de te
mas que sao objeto deste Encontro, esta
remos abdicando de urn des instru
mentos mais valiosos que temos para en
frentar os desafios antepostos a nossa 
march a. 

Esse instrumento e a consciencia de que 
formamos uma comunidade, identificada 
nos seus val ores e irmanada em urn a vi sao 
propria do mundo, capaz de valorizar o 
que lhe e peculiar e determinada a prote
ger-se e a projetar-se. 

Senhores Ministros, 

0 dinamismo e a identidade pr6prios da 
cultura da America Latina e do Caribe, 
somados ao potencial de integrac;ao que 
ela apresenta e que nos cabe explorar, 
abrem vastos horizontes para nossa ac;ao 
polftica e diplomatica. 

Fortalecido pela legitimidade que lhe 
confere a democracia, interpretando tiel
mente as hist6ricas e legftimas aspirac;oes 
de nossos povos, o discurso politico e 
diplomatico da America Latina e do Caribe 
esta levando ao mundo a mesma reivindi
cac;ao de identidade, unidade e liberdade 
que a nossa cultura soube elaborar com 
tanto vigor. 

Reconhece-lo e urn tribute que prestamos 
ao esforc;o e ao talento de tantos artistas, 
escritores e pensadores que, nascidos 

22 

nesta America mestic;a, honrariam qual
quer povo, em qualquer Iugar, a qualquer 
tempo. 

Porque, se ha contribuic;ao universal que 
a nossa cultura tenha de fate dado ao 
mundo mais alem da criac;ao artfstica, e o 
compromisso inabalavel com a liberdade 
e a dignidade humana, que sempre a per
mearam. 

Uma America livre e soberana, integrada e 
fraternizada na cooperac;ao, digna do va
lor de seu povo e ciosa de seus direitos, e 
a maier contribuic;ao que n6s, latino-ame
ricanos e caribenhos, irmanados na luta e 
no espfrito, podemos dar ao mundo, para 
torna-lo mais estavel, mais justa e huma
ne. 

Nessa cultura e nossos artistas fizeram e 
fazem muito per essa causa; fac;amos del a 
uma causa que nos una e dignifique. 

Declarac;ao de Brasilia 

Os Ministros da Cultura e os responsaveis 
pelas pollticas culturais des palses da 
America Latina e do Caribe, atendendo a 
urn convite do Governo do Brasil, reuni
ram-se em Brasma nos dias 10, 11 e 12 de 
agosto de 1989, com o objetivo de incre
mentar as relac;oes culturais da regiao, e 
realizar, ao mesmo tempo, urn intercam
bio de experiencias e pontes de vista vol
tados para a formulac;ao de iniciativas 
conjuntas e a coordenac;ao de esforc;os 
comuns. 

Como resultado das suas deliberac;oes, 
acordaram emitir a seguinte: 

Declarac;ao de Brasilia 

I. A CUL TURA COMO INSTRUMENTO 
DE INTEGRAQAO E DESENVOLVI
MENTO REGIONAL 

1. A dimensao cultural resulta em fa
tor indispensavel para o processo de inte
grac;ao polftica e economica da America 
Latina e do Caribe, na medida em que e o 
ambito em que se encarnam a identidade 



comum e a consciencia solidaria des nos
sos povos. Todos eles elementos neces
saries para 0 fortalecimento des valores 
democraticos, o regime de liberdade, a 
busca da paz e a defesa des direitos hu
manos. 

2. A integra<;:ao regional deve partir 
do reconhecimento da pluralidade etnica, 
cultural e lingufstica des povos da America 
Latina e do Caribe, formada sabre o pa
trimonio aut6ctone e a contribui<;:ao de ou
tras culturas. 

3. 0 verdadeiro desenvolvimento so
cial e economico considera primordial
mente o avan<;:o educacional e cultural. 0 
reconhecimento da personalidade cultural 
de cada povo da regiao e requisite indis
pensavel de todo processo de integra<;:ao 
genuinamente democratico. 

4. A integra<;:ao cultural da America 
Latina e do Caribe e fator fundamental pa
ra a regiao enriquecer, com suas contri
bui<;:6es especfficas, o dialogo e a coope
ra<;:ao internacionais. A America Latina e o 
Caribe contribuem de maneira decisiva, 
com sua capacidade criativa e original, pa
ra o desenvolvimento da cultura universal. 

5. Condena-se energicamente a ativi
dade criminosa da produ<;:ao, trafico e 
consume ilfcito de entorpecentes, que de
grada e destr6i os mais importantes va
lores e princfpios das nossas culturas. 

II. PROTEQAO E CONSERVAQAO 
DOS BENS CULTURAIS E NATU
RAlS 

6. Os patrimonies cultural e natural 
sao, no seu conjunto, elementos irrenun
ciaveis da personalidade da America Lati
na e do Caribe, e sua preserva<;:ao e pro
p6sito essencial da integra<;:ao e do desen
volvimento da regiao. 

Essa preserva<;:ao deve abranger a iden
tidade hist6rica e cultural, a paisagem na
tural e o patrimonio hist6rico edificado; 
alem do patrimonio m6vel e as cria<;:oes 

materiais e nao-materiais des nossos pa
ves. 

7. Devem ser incentivadas as ativida
des culturais que propiciem a utiliza<;:ao ra
cional des recursos naturais e a conser
va<;:ao do meio ambiente. 

8. Os pafses latino-americanos e do 
Caribe devem lutar coordenadamente pe
la supressao do trafico ilfcito des bens que 
integram seu patrimonio cultural. Da mes
ma forma, devem tentar a devolu<;:ao 
destes bens para a sua reincorpora<;:ao ao 
patrimonio des povos. 

Ill. A LIVRE CIRCULAQAO DE BENS E 
SERVIQOS CULTURAIS 

9. Para que a cultura desempenhe 
plenamente o seu papel no processo de 
integra<;:ao e desenvolvimento regionais, e 
precise facilitar uma maier circula<;:ao des 
bens culturais e um maier intercAmbio en
tre os seus criadores. 

10. Constituem passes significativos 
nesse processo as a<;:Oes desenvolvidas 
no marco do Convenio Andres Bello e a 
assinatura, no ambito da ALADI, em no
vembro de 1988, do Acordo de Alcance 
Parcial para a Livre Circula<;:ao de Bens 
Culturais. 

11. Deve ser estimulado o desenvolvi
mento des circuitos culturais nacionais e 
regionais, favorecendo especialmente as 
areas da musica, artes cenicas e artes 
plasticas. 

IV. FORMAQAO ARTISTICA 

12. Deve ser estimulada a cria<;:ao de 
centres e programas nacionais e regionais 
de forma<;:ao artfstica especializada, com 
vistas a forma<;:ao de promotores e geren
tes culturais, a profissionaliza<;:ao do artis
ta e a inser<;:ao orgAnica do ensino artfstico 
nos sistemas educativos. 

13. E obriga<;:ao des nossos governos 
fomentar as condi<;:oes sociais e culturais 
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que incentivem a criac;ao artlstica e intelec
tual em urn clima de ampla liberdade. 

V. OS MEIOS AUDIOVISUAlS COMO 
INSTRUMENTO DE INTEGRA<;AO 

14. Deve ser reafirmada a importancia 
dos meios de comunicac;ao social como 
instrumento para urn maior conhecimento 
dos valores da regiao. Nesse sentido, de
vern progredir os esforc;os para o incre
mento do intercambio informative intra
regional, a fim de permitir urn conhecimen
to mais agil e intense dos processes que 
se desenvolvem na regiao. 

15. Deve ser incentivado o intercambio 
e a co-produc;ao de programas de televi
sao, entre nossos parses, sobretudo aque
les de carater educative e cultural. 

16. Merecem ser apoiados e fortaleci
dos os mecanismos destinados a criac;ao 
de urn mercado comum para os filmes 
latino-americanos e caribenhos. 

17. 0 financiamento da produc;ao de 
filmes e videos devera ser ampliado e 
contar com mecanismos especlficos. 

18. A industria cultural e de fundamen
tal importancia para o desenvolvimento 
economico e social e para a preservac;ao 
dos valores de cada pals e da regiao. Nes
se sentido, e imperative que se fortalec;am 
as industrias de comunicac;ao, nacionais e 
regionais. 

VI. A DIFUSAO DAS LfNGUAS COMO 
INSTRUMENTO DE INTERCAMBIO 
E INTEGRA<;AO. PRESERVACAO E 
VALORIZA<;AO DAS LfNGUAS 
AUT6CTONES 

19. 0 conhecimento mutuo das nos
sas llnguas requer urn esforc;o especial a 
fim de estimular o seu estudo, em todas as 
series escolares de cada pafs da regiao. 
Essa difusao sera, alem do mais, urn im
portante fator de divulgac;ao de nossos 
patrimonies culturais e artfsticos e urn ins
trumento efetivo de integrac;ao. 
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20. Foi enfatizada a necessidade de se 
preservar, valorizar e difundir as linguas 
aut6ctones, com a participac;ao direta das 
populac;6es envolvidas. 

VII. 0 LIVRO, A BIBLIOTECA E 0 IN
CENTIVO A LEITURA 

21. Reconhecendo o papel relevante 
que o livro tern, recomenda-se a criac;ao 
de urn mercado comum do livro latino
americano e caribenho, que multiplique e 
aprofunde o intercambio de ideias, de in
formac;ao e de experiencias. 

22. Para se conseguir o acima citado, 
e necessaria facilitar de forma especial a 
produc;ao, o transporte, a distribuic;ao e o 
consume do livro latino-americano e cari
benho. 

23. Recomenda-se a criac;ao e o forta
lecimento de bibliotecas e cole<;6es regio
nais, o estabelecimento de programas na
cionais de incentive permanente a leitura 
e, em geral, 0 apoio a formac;ao dos agen
tes vinculados ao livro. 

24. Acordou-se reforc;ar a cooperac;ao 
dos atuais palses-membros do CERLALC 
(Centro Regional para o Fomento do Livro 
na America Latina e no Caribe); recomen
da-se, igualmente, a adesao ao mesmo 
por parte de todos os parses da regiao. 

VIII. CIENCIA, TECNOLOGIA E CULTU
RA 

25. Para que os beneflcios da ciencia 
e a tecnologia possam ser plenamente ca
nalizados para a produc;ao e difusao da 
cultura, os pafses da regiao devem forta
lecer a cooperac;ao horizontal. Sao priori
tarios os programas de formac;ao de recur
sos humanos e os projetos conjuntos de 
pesquisa e desenvolvimento. 

26. Os nossos pafses devem, alem do 
mais, dar especial atenc;ao aqueles pro
gramas de ciencia e tecnologia ligados a 
cultura que se desenvolvem em outras 
partes do mundo. Os governos da regiao 



realizarao esfon:to especial a fim de coor
denar, na medida do possfvel, aquelas po
lfticas de transferemcia e utilizagao de tec
nologias que sejam aplicaveis na industria 
cultural, especialmente no ambito da co
municagao e da informatica. Um exemplo 
importante de desenvolvimento recente 
na area da ciemcia e da tecnologia aplicada 
a cultura e a televisao de alta definigao, te
ma que merece uma seria reflexao e aten
gao par parte dos nossos pafses. 

27. Devere mas fazer com que estes 
avangos tecnol6gicos reafirmem os va
lores da nossa identidade cultural. 

IX. V CENTENARIO DO DESCOBRI
MENTO DA AMERICA I ENCON
TRO DE DOIS MUNDOS 

28. A programagao destinada a co
memoragao do V Centenario do Descobri
mento da America 1 Encontro de Dais 
Mundos deve ser a oportunidade para a 
reflexao sabre a nossa evolugao hist6rica, 
assim como para o fortalecimento da iden
tidade regional e o estabelecimento de 
instituigoes e mecanismos permanentes 
de agao cultural e educacional. 

Este Encontro de Ministros da Cultura e 
responsaveis pelas polfticas culturais con
siderou especial mente oportuna a criagao 
de Ministerios da Cultura, Conselhos Na
cionais de Cultura e outras instituigoes pu
blicas dedicadas as atividades culturais, 
as quais sao prioritarias no Continente. 
Essas instituigoes devem contar com or
gamentos capazes de garantir o desenvol
vimento, a difusao e a consolidagao da 
nossa consciencia cultural integracionista 
e libertadora. A hist6ria mostra que s6 a 
cultura, mesmo em amargas situagoes de 
crise, foi o elemento determinante do re
nascimento dos povos. 

Este Encontro decide igualmente expres
sar seu reconhecimento as instituigoes 
culturais da regiao que realizam um traba
lho voltado para a defesa dos nossos ge
nufnos valores e para a integragao, par 
vias culturais, dos povos da America Lati
na e do Caribe. 

Da mesma forma, expressa-se a vontade 
de se manter este Forum de Ministros da 
Cultura e de responsaveis pelas polfticas 
culturais dos nossos pafses, para assegu
rar a continuidade de suas iniciativas, sem 
prejufzo da participagao em outros foros 
multilaterais. Devera, tambem, ser estuda
da a criagao de um Conselho do qual par
ticipem instituigoes e personalidades re
presentativas da cultura da regiao. 

Recomenda-se, ainda, que sejam estu
dados aqueles elementos que configuram 
o perfil e a unidade da nossa cultura, a fim 
de elaborar, o quanta antes possfvel, um 
Manifesto de Afirmagao Cultural da Ame
rica Latina e do Caribe. 

Finalmente, os Ministros da Cultura e os 
responsaveis pelas polfticas culturais, a 
convite dos respectivos governos, aceita
ram reunir-se em 1990 na cidade do Mexi
co, em 1991 em Havana, Cuba, e em 1992 
em Caracas, Venezuela. Da mesma for
ma, havera uma reuniao extraordinaria em 
Mar del Plata, Argentina, em janeiro de 
1990. 

As Delegagoes neste Encontro de Minis
tros da Cultura e responsaveis pelas polfti
cas culturais expressam o seu reconheci
mento e gratidao ao povo e ao Governo do 
Brasil por esta hist6rica iniciativa. 

Relat6rlo Final 

Par iniciativa do Governo brasileiro, e me
diante convite do Ministro da Cultura do 
Brasil, Doutor Jose Aparecido de Oliveira, 
realizou-se em Brasma, no perfodo de 1 0 a 
12 de agosto de 1989, o I Encontro de Mi
nistros da Cultura da America Latina e do 
Caribe. 

Participaram do Encontro as seguintes au
toridades, acompanhadas de assessores: 

ARGENTINA 
Julio Barbaro, 
Secretario de Estado da Cultura 

BRASIL 
Jose Aparecido de Oliveira, 
Ministro de Estado da Cultura 

25 



CHILE 
Rene Sa/arne, 
Ministro da Educaylo 

COLOMBIA 
Manuel Francisco Becerra, 
Ministro da Educaylo Nacional 

COMUNIDADE DE DOMINICA 
Heskeith Alexander, 
Ministro para Assuntos de Desenvolvimento Social, 
Comunitario e da Mulher 

CUBA 
Annando Hart Davalos, 
Ministro da Cultura 

EQUADOR 
Jorge Nunez, 
Subsecretario da Cultura 

GUATEMALA 
Marta Regina Rosales de Fahsen, 
Vice-Ministra da Cultura 

HONDURAS 
Rondon Pineda, 
Ministro da Cultura 

JAMAICA 
Senadora Donna Scott-Bhoora Singh, 
Parliamentary Secretary do Ministllrio da Juventude, 
Cultura e Desenvolvimento Comunitario 

MExiCO 
Victor Flores Olea, 
Presidente do Conselho Nacional para a Cultura·e as 
Artes 

PARAGUAI 
Dionisio Gonzales Torres, 
Ministro da Educaylo e Culto 

PERU 
Fernando Cabieses Molina, 
Chefe do lnstituto Nacional de Cultura 

REPOBLICA DOMINICANA 
Oscar Hazim Subero, 
Embaixador da Republica Dominicana no Brasil 

SAO CRIST6VAO E NEVIS 
Sydney Morris, 
Ministro da Educaylo e Assuntos Comunitllrios 

SURINAME 
Frank Antonius, 
Secretllrio de Cultura 

TRINIDAD E TOBAGO 
Jennifer Johnson, 
Ministra de Esportes, Cultura e Assuntos da Juventude 
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URUGUAI 
Adela Reta, 
Ministra da Educa9io e Cultura 

VENEZUELA 
Jose Antonio Abreu, 
Ministro de Estado para a Cultura 

Observadores 

ALADI 
Norberto Bertaina, 
Secretllrio-geral 

BID 
Heman D. Acero, 
Representant• 

CEPAL 
Luis Claudio Marinho, 
Diretor 

FLACSO 
Ayrton Fausto, 
Diretor 

OEA 
Embaixador Hugo Caminos, 
Subsecretario para Assuntos Jurfdicos 

PNUD 
Eduardo Portella, 
Representante Residente 

UNESCO 
Eduardo Portel/a, 
Diretor-geral Adjunto. 

ABERTURA DA REUNIAO 

0 Encontro foi aberto por Sua Excelencia 
o Doutor Jose Sarney, Presidente da Re
publica do Brasil, que proferiu discurso de 
saudac;ao aos participantes e tratou de 
temas culturais relevantes. 

ELEICAO DA MESA 

0 Ministro da Cultura do Brasil, Doutor 
Jose Aparecido de Oliveira, foi eleito Pre
sidente do Encontro, por aclamac;ao, por 
proposic;ao do Presidente do Conselho 
Nacional para a Cultura e as Artes do Mexi
co, Doutor Victor Flores Olea. 

Foram eleitos Vice-Presidentes os Repre
sentantes de Cuba, Honduras, Trinidad e 
Tobago e Venezuela. 



Foi eleito Relator o Representante do 
Mexico. 

INTERVENQOES DOS PARTICIPANTES 

Todos os Ministros pronunciaram inter
venc;oes. 

Tambem usaram a palavra os Represen
tantes da UNESCO, da OEA e da ALADI. 

0 Presidente convidou personalidades do 
mundo da cultura para participarem do En
centro e pronunciarem-se sobre temas de 
seus respectivos domfnios de interesse. 

Ap6s as intervenc;oes, procedeu-se ao de
bate dos principais temas. C6pias das in
tervenc;oes serao integradas como ane
xos ao presente Relat6rio. 

CONCLUSOES 

Os participantes aprovaram as moc;oes 
cujos textos encontram-se em anexo ao 
presente Relat6rio. 

Neste item, o Relator apresentou projeto 
de Declarac;ao, elaborado pelo Comite de 
Redac;ao. 0 projeto, aprovado unanime
mente, constitui a Declarac;ao de Brasilia. 

ENCERRAMENTO 

0 Presidente encerrou o Encontro na ma
nha de sabado, dia 12 de agosto de 1989. 

MOQOES 

1. Os Ministros da Cultura e os res
ponsaveis pelas polfticas dos pafses da 
America Latina e do Caribe, reunidos em 
Brasilia de 10 a 12 de agosto de 1989, 
saudam o Festival Latino-Americano de 
Arte e Cultura (FLAAC), iniciativa pioneira 
destinada ao estreitamento dos lagos ar
tfsticos e culturais entre os pafses da re
giao, que constitui valiosa contribuic;ao pa
ra os objetivos de aproximac;ao entre os 
povos da America Latina e do Caribe, em 
consonAncia com as finalidades deste En
centro, e expressam seu forte desejo de 
que a mesma se torne permanente. 

Neste ponte, o Representante do Brasil 
manifestou que, a fim de se garantir a con
tinuidade do Festival, fosse firmado um 
convenio, no futuro proximo, entre o Mi
nisterio da Cultura, o Governo do Distrito 
Federal e a Universidade de Brasilia. 

2. Os Ministros da Cultura e os res
ponsaveis pelas polfticas culturais dos 
pafses da America Latina e do Caribe, reu
nidos em Brasilia de 10 a 12 de agosto de 
1989, tomaram nota das seguintes mo
c;oes: 

A) 0 Representante do Chile apresentou 
a seguinte proposta: 

0 reconhecimento ao significative esforc;o 
realizado pelo Conselho lnteramericano 
para a Educac;ao, a Ciencia e a Cultura 
(CIECC), da Organizac;ao dos Estados 
Americanos, para impulsar a integrac;ao 
dos pafses da America Latina e do Caribe, 
atraves de uma programac;ao multilateral 
no ambito cultural, que vigorara a partir de 
1 Q de janeiro de 1990. 

B) 0 Representante do Peru apresentou a 
seguinte proposta: 

A realizac;ao de uma reuniao dedicada es
pecialmente aos metodos e sistemas re
lacionados com o financiamento das ativi
dades artfsticas em todos os nossos paf
ses: 

a) Financiamento interne 
1. ltens orc;amentarios 
2. Incentives tributaries 
3. Participac;ao da empresa privada. 

b) Financiamento externo 
1. ldentificac;ao e manejo das fontes 

existentes 
2. Criac;ao de fundos internacionais 
3. Acordos binacionais. 

c) Ampliac;ao do mercado ocupacional 
das profissoes relacionadas com a cul
tura artfstica. 
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C) 0 Representante da Venezuela apre
sentou as seguintes iniciativas: 

a) Que se propicie a realiza~ao de uma 
reuniao de especialistas da America 
Latina e do Caribe em educa~ao, para 
o estudo des problemas contempora
neos da educa~ao artfstica e da forma
~ao cultural no Continente. 

b) Que se propicie a constitui~ao de urn 
Circuito Cultural da America Latina e do 
Caribe. 

c) Que se apoie a iniciativa adotada pela 
Venezuela ao criar o Institute de Litera
tura e Culturas Populares do Caribe e 
o Institute lbero-americano e do Caribe 
Bolivar-Bello, como entidades propl
cias ao processo de integra~ao cultural 
do Continente. 

D) 0 Representante do Mexico apresen
tou as seguintes iniciativas: 

a) A realiza~ao de seriados de televisao 
que analisem o processo cultural da 
America Latina e do Caribe, per oca
siao do V Centenario do Descobrimen
to da America 1 Encontro de Dais Mun
dos. 

b) A organiza~ao periodica, em diferentes 
cidades da regiao, de encontros de in
telectuais e artistas (escritores, pin
teres, compos ito res musicais), com o 
proposito de que o contato pessoal se
ja estfmulo para a criatividade. 

c) 0 estabelecimento de uma rede de in
forma~oes que perm ita o conhecimen
to reclproco des diferentes parses da 
regiao, com a forma~ao de bibliotecas, 
cinematecas, fonotecas e videotecas 
multinacionais. 

d) A procura de formulas e mecanismos 
de financiamento para canalizar recur
sos para investimentos culturais. 

E) 0 Representante do Brasil sublinhou a 
importancia de: 

a) Apoiar e intensificar o conhecimento e 
o confronto de experiencias praticas e 
propostas tecnicas no campo das 
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artes cenicas, sobretudo atraves da or
ganiza~ao de encontros e festivais de 
teatro, dan~a. opera e circe que con
tern com a participa~ao ativa das pro
du~oes e des artistas e intelectuais de 
nossos pafses. 

b) Estimular a divulga~ao ampla, em nos
sos pafses, de publica~oes, documen
tos, filmes e grava~oes de videoteipe 
des multiples exemplos de cria~ao ar
tfstica no terrene das artes cenicas. 

c) Apoiar as oficinas de trabalho teatral 
promovidas, em nossos pafses, pela 
Escola lnternacional de Teatro para a 
America Latina e o Caribe, estruturada 
per homens de teatro de diferentes paf
ses latino-americanos, que come~ara 
suas atividades em Havana no proximo 
mes de outubro, ja tendo sua Segunda 
Oficina planificada para o primeiro se
mestre de 1990 em Sao Paulo, Brasil. 

F) 0 Representante de Cuba apresentou 
as seguintes propostas: 

a) Que seja reconhecido o trabalho de
sempenhado durante mais de trinta 
anos pela Casa das Americas na pro
mo~ao des autenticos valores culturais 
da nossa America, e a luta pela sua in
tegra~ao no campo da cultura, median
te encontros de escritores, pesquisa
dores, artistas e educadores, publica
~oes, exposi~oes, concertos, repre
senta~oes teatrais, conferencias, con
cursos e outras atividades. 

b) Que, como recomenda~ao patrimo
nial, seja solicitado, atraves do Grupe 
Latina-Americana da Assembleia Geral 
da UNESCO, a restitui~ao ao Mexico 
do cocar de Montezuma, sfmbolo de 
autoridade da America Pre-colombia
r)a, que atualmente se encontra na 
Austria. 

Esta mo~ao foi aprovada pelos participan
tes per aclama~ao. 

G) 0 Representante do Uruguai, a pedido 
des participantes do II FLAAC, que in
tegram o Seminario sabre "0 Artesana-



to Tradicional e Contemporaneo e as 
suas Fronteiras Culturais", realizado 
em Brasilia entre 7 e 11 de agosto de 
1989, solicitou que: 

Seja inclufdo um tratamento preferencial 
sabre o tema artesanal nas polfticas de 
integrac;:ao culturallatino-americana. 

H) 0 Representante da Argentina apre-
sentou a seguinte proposta: 

Que seja elaborado um documento no 
qual sejam inclufdas com detalhes as es
truturas organicas da cultura em cada um 
dos pafses da Ameria Latina e do Caribe. 

I) 0 Representante de Trinidad e Tobago 
apresentou a seguinte proposta: 

Que os pafses da America Latina e do Ca
ribe ap6iem o V Festival da Comunidade 
Caribenha - a ser conhecido como V CA
Rl FESTA -, que sera realizado em Tri
nidad e Tobago, em agosto de 1991. 

Este sera definitivamente um encontro cul
tural, no qual os artistas do Caribe terao a 
oportunidade de efetuar uma interac;:ao re
cfproca e apreciar suas obras respecti
vas, e, como tal, devera ser vista como 
uma vigorosa forc;:a para a integrac;:ao re
gional. 

3. Os Ministros da Cultura e os res
ponsaveis pelas polfticas culturais dos par
ses da America Latina e do Caribe, reuni
dos em Brasilia de 1 0 a 12 de agosto de 
1989, concordam em expressar seu mais 
decidido apoio ao Forum de lntegrac;:ao Ci
nematografica a realizar-se proximamente 
em Caracas, Venezuela, e consideram 
conveniente que no mesmo se analisem, 
entre outros, os seguintes aspectos apre
sentados pela Representac;:ao do Brasil: 

a) lntensificar a assinatura de acordos bi
laterais de co-produc;:ao cinematogra
fica entre os parses, com vista ao esta
belecimento de um acordo de co-pro
duc;:ao multilateral. 

b) Promover a integrac;:ao e expansao dos 
mercados nacionais, por intermedio da 
atribuic;:ao da binacionalidade ou da 
multinacionalidade as obras cinemato
graficas produzidas em cada pals mes
mo fora do abrigo de acordo de co-pro
duc;:ao internacional. 

c) Estabelecer facilidades ao intercambio 
comercial de materias-primas e equi
pamentos da industria audiovisual pro
duzidos na America Latina. 

d) lmplantar um cons6rcio internacional 
de distribuic;:ao de obras cinematografi
cas, estruturado a partir dos organis
mos estatais existentes, aliados a ini
ciativa privada. 

e) Em func;:ao da importancia estrategica 
do plena domrnio das tecnicas de pro
duc;:ao e difusao audiovisual, promover 
a realizac;:ao de programas nacionais, 
bilaterais e multilaterais de investi
gac;:ao, experimentac;:ao, inovac;:ao e 
transferemcia de tecnologias audiovi
suais, em instituic;:oes publicas ou pri
vadas. 

n Promover a criac;:ao de centros integra
des de informac;:ao que reunam dados 
sabre a industria audiovisual, em seus 
aspectos comercial e cultural. 

g) Estudar a criac;:ao de um Fundo da 
America Latina e do Caribe para o Fo
mento da Co-produc;:ao de Obras Cine
matograficas Audiovisuais, a exemplo 
do que foi instituldo pelo Comite dos 
Ministros do Conselho da Europa, na 
Resoluc;:ao (88) 15. 

0 Fundo podera demandar recursos de 
todos os pafses que o subscrevam, e atuar 
no financiamento dos projetos e das co
produc;:oes com um mrnimo de tres asso
ciados, da distribuic;:ao comercial e da difu
sao cultural. Seu Conselho Deliberative, 
instancia que concede financiamentos, 
subvenc;:oes ou emprestimos, devera in
cluir um representante de cada pals. 

4. Os Ministros da Cultura e os res
ponsaveis pelas pollticas culturais dos 
parses da America Latina e do Caribe, reu
nidos em Brasilia de 10 a 12 de agosto de 
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1989, registraram sua satisfagao pela ini
ciativa brasileira de criar em Sao Paulo, no 
ambito da Cinemateca Brasileira, e com o 
apoio da Fundagao do Novo Cine Latino
americano, o Centro Latina-americana e 
do Caribe de Preservagao da lmagem em 
Movimento, que resultou de ampla pes
quisa sabre os problemas enfrentados pe
los acervos audiovisuais da regiao e foi 
concebido como centro de excelencia pa
ra a formagao de tecnicos e o desenvol
vimento da pesquisa des processes de 
restauragao. 

5. Os Ministros da Cultura e os res
ponsaveis pelas polfticas culturais des 
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pafses da America Latina e do Caribe, reu
nidos em Brasfiia nos dias 10, 11 e 12 de 
agosto de 1989, concordaram que em fa
ce des progresses em curse, relatives ao 
incremento da livre circulagao de bens e 
servigos culturais, torna-se necessaria a 
convocagao de uma reuniao de peritos pa
ra efetuar ample examc das implica<;oes 
dessa evolugao sabre a protegao des di
reitos de autor. Nesse sentido, tomam no
ta com satisfagao de que se realizara em 
Montevideu, em dezembro pr6ximo, a pe
dido do Governo uruguaio, um seminario 
promovido pela OM PI, com sede na ALA
DI, sabre a problematica atual da propria
dade imaterial. 



cooperac;ao e integrac;ao entre 
brasil, argentina e uruguai 

Discurso do Presidente Jose Sarney por ocaslio da 
Cerim6nia de lnstala~io dos Comltis de Frontelra, em 22 
de setembro de 1989, na cidade de Urugualana 

E com grande satisfagao que, em meu no
me e no de todo o povo brasileiro, estendo 
a Vossa Excelencia as mais cordiais boas
vindas. 

Esta sua primeira visita oficial ao Brasil, 
que se inicia tao auspiciosa e significati
vamente no Rio Grande do Sui, tern pro
funda sentido hist6rico. Simboliza o exce
lente estado das relag6es brasileiro-argen
tinas e a nossa inabalavel decisao de tra
balhar e crescer juntos. 

lnaugurado em lguagu, em 1986, o atual 
processo de entendimento bilateral con
solidou-se formal mente com a recente ra
tificagao do Tratado de lntegragao e Co
operagao Economica, pelas Casas Legis
lativas dos dois pafses. 

A cada encontro entre os Presidentes do 
Brasil e da Argentina adicionam-se novos 
elos a essa corrente de cooperagao forja
da a partir de 1986. Fortalece-se, tambem, 
a Democracia, que tao arduamente recu
peramos e que, ao assegurar a plena par
ticipagao de nossas sociedades nas 
grandes decis6es nacionais, constitui ba
se firme para o dialogo entre nossos Go
vernos. 

Percorremos urn Iongo caminho. Supera
mos muitas dificuldades. Criamos realida
des novas. Nossas fronteiras constituem 
hoje p61o de atragao, de uniao entre nos
sos povos. Ja nao as vemos como a divisa 
que separa, mas como o espago que irma
na brasileiros e argentinas. As desconfian-

gas e rivalidades artificiais do passado ce
deram Iugar aos impulses de fraternidade 
e de cooperagao que brotam espontanea
mente entre vizinhos unidos pela hist6ria 
e pela cultura e destinados a urn futuro 
comum de prosperidade. 

Desde os albores do Programa de Integra
gao, tern sido fundamental o papel dinami
zador do homem da fronteira. Foi justa
mente ao reconhecer e valorizar a con
tribuigao da fronteira para o processo de 
cooperagao bilateral que decidimos inau
gurar os Comites de Fronteira Uruguaia
na - Paso de los Libres e Foz do lgua
gu - Puerto lguazu. Destinam-se a facili
tar a circulagao na fronteira, a promover o 
desenvolvimento con junto e integrado das 
localidades vizinhas. Contribuirao decisi
vamente para o fortalecimento dos lagos 
hist6ricos que unem o lado brasileiro e o 
lado argentino, associados por urn riqufs
simo patrimonio cultural e por notavel 
identidade de aspirag6es. 

A partir de agora, as autoridades consu
lares de ambos os pafses estarao habilita
das a melhor auscultar os anseios da re
giao e a encaminhar solug6es compatfveis 
com as necessidades especfficas das 
duas comunidades. 0 conhecimento pro
funda de sua respectiva problematica e a 
imaginagao criadora das populag6es de 
fronteira farao da integragao nao mais urn 
anseio abstrato e longfnquo, mas uma rea
lidade perceptive! do dia-a-dia, presente 
na vida de cada urn de nossos compatrio-
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tas, de cujo trabalho depende essencial
mente a prosperidade desta regiao. 

Outro passo importante no sentido da 
maior aproxima9ao entre nossos povos 
consiste na promo9ao de obras de inter
conexao sobre o Rio Uruguai. A constru-
9ao da ponte entre Sao Borja e Santo 
Tome visa a atender reivindica9ao antiga 
das lideran9as estaduais e municipais dos 
dois lados da fronteira. 

Os entendimentos para a interliga9ao das 
duas cidades foram impulsionados pela 
Subcomissao de Transportes, estabeleci
da pela Declara9ao de lgua9u e pelo Pro
tocolo 14 do Programa de lntegra9ao. Ho
je podemos anunciar o acordo que cria a 
Comissao Mista encarregada da constru-
9ao da ponte e a disposi9ao conjunta de 
chegarmos a uma pronta defini9ao da 
obra. 

Gostaria ainda de registrar minha profun
da satisfa9ao com os entendimentos al
can9ados para a constitui9ao do Grupo de 
Trabalho incumbido de examinar as con
di96es basicas para a compra de gas ar
gentino pelo Brasil. A iniciativa, cujos pa
rametros tecnicos deverao ser em breve 
definidos, constituira, por certo, fator adici
onal de estrmulo ao desenvolvimento da 
regiao. 

Senhor Presidente, 

Essa multiplicidade de iniciativas, que a 
cada momento temos sido capazes de 
criar, espelha o firme prop6sito de brasi
leiros e argentinas, irmanados pelos ideais 
de paz e democracia, de constituir, de for
ma gradual, flexfvel, equilibrada e realista, 
nosso mercado comum. Trata-se de meta 
imprescindfvel, se quisermos enfrentar 
com exito, os embates do presente e os 
desafios do pr6ximo seculo. Ja nos mos
tramos capazes de alcan9ar, atraves de 
a96es concretas, um rico patrimonio de 
realiza96es conjuntas. Amplo e o poten
cial de que dispomos para novas a96es. 
Com a ajuda de Deus e a vontade inaba
lavel de nossos povos, nao havera obsta
culos que nao possamos superar. 
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Brlnde proferldo pelo Presldente Jose Sarney por 
ocaslio do alm~o oferecldo em Urugualana, em 22 

de agosto de 1989, aos Presldentes da Argentina, 
Carlos Menem, e do Urugual, Julio Marra Sanguinetti 

Uruguaiana ocupa Iugar de realce na his
t6ria das rela96es entre o Brasil e a Argen
tina. Foi aqui, no ano de 1865, que se rea
lizou o primeiro encontro entre um Chefe 
de Estado brasileiro e um Chefe de Estado 
argentino. Nesta regiao, ha mais de so 
anos, foi construfda a primeira ponte ligan
do nossos dois pafses. Em 1961, nossos 
Presidentes escolheram esta cidade para 
sede de um encontro que marcou epoca 
na hist6ria das rela96es bilaterais. 

A renovada presen9a dos Presidentes do 
Brasil e da Argentina em Uruguaiana assi
nala desta feita o reconhecimento do des
tacado papel que cabe aos Estados do Rio 
Grande do Sui, Santa Catarina e Parana e 
as Provfncias de Misiones, Corrientes, En
tre Rios, Chaco, Formosa e Santa Fe, nes
sa empreitada con junta em prol da integra-
9ao entre nossos pafses. Assinalamos, as
sim, a importancia que atribufmos a di
mensao regional do processo de integra-
9ao. Os Estados e Provfncias lindeiros re
presentam o tra9o-de-uniao entre os nos
sos pafses, enriquecendo a densa trama 
de interesses convergentes que nos apro
ximam. Constituem decerto valioso esteio 
desta magnifica obra de integra9ao que 
estamos erigindo. 

E essa a forma mais efetiva de darmos 
cumprimento a um dos requisitos basicos 
para o exito do processo de integra9a0, 
qual seja, o da participa9ao direta e eficaz 
de todos os setores da sociedade nela 
interessados. Gostaria de agradecer ao 
Governador Pedro Simon a generosa hos
pitalidade com que nos esta distinguindo 
nesta ocasiao. A hospitalidade e, de resto, 
uma das caracterfsticas mais genufnas 
deste valoroso povo gaucho, de tao ricas 
tradi96es e do qual o Governador Simon e 
legftimo e fiel representante. 

Assinalo, por outra parte, com grande pra
zer, a presen9a entre n6s do meu querido 
amigo, Presidente Julio Marfa Sanguinetti, 



cuja participagao neste encontro lhe con
fere significagao toda especial. Demons
tra, sobretudo, que no Sui do Continente 
estamos, brasileiros, argentinas e uru
gualos, irreversivelmente comprometidos 
com um processo de entendimento e co
operagao que ficara inscrito na historia da 
integragao latina-americana como um de 
seus capftulos mais relevantes. 

Senhor Presidente Carlos Menem, 

Vossa Excelencia inicia em Uruguaiana 
uma viagem que o levara tambem a Bra
silia e Sao Paulo. 0 Brasil sente-se extre
mamente honrado em receber a sua vis ita. 
Vossa Excelencia inicia o seu mandate 
presidencial cercado de amplo apoio do 
povo argentino. 

Esteja certo de que conta igualmente com 
o respeito do povo brasileiro, de que me 
fago interprete para augurar-lhe um Gover
no pleno de realizag6es. 

Antecipo, com prazer, as conversag6es 
que manteremos nestes proximos dias. 
Nos sa agenda e amp Ia e substantiva. Nos
so dialogo, que se iniciou em Buenos Aires 
por ocasiao da posse de Vossa Excelen
cia, sera, como sempre, o dialogo de dois 
amigos leais. 

T emos muito a construir em beneffcio da 
crescente aproximagao entre o Brasil e a 
Argentina. Nao tenho duvidas de que se
remos capazes de dar passos cada vez 
mais firmes e significativos neste caminho 
fecundo da integragao com que, interpre
tando o sentimento de nossas socieda
des, estamos firmemente comprometi
dos. 

Ao erguer minha taga, proponho um 
brinde a amizade fraterna entre o Brasil, a 
Argentina e o Uruguai, a saude pessoal 
dos Presidentes Carlos Saul Menem e Ju
lio Marfa Sanguinetti, a prosperidade de 
nossos pafses e a felicidade pessoal de 
todos os amigos que nos acompanham 
neste almogo, em particular ao nosso esti
mado anfitriao, o Governador Pedro Si
mon. 

Discurso do Presidente da Argentina, Carlos Menem, 
por ocaslio da assinatura da Ata de lnstalaqio dos 

ComitAs de Fronteira, em Urugualana, em 22 de 
agosto de 1989 

Senor Presidente de Ia Republica Federati
va del Brasil, 
Don Jose Sarney, 

Senor Ministro de Relaciones Exteriores 
del Brasil, 
Don Roberto de Abreu Sodre, 

Senor Gobernador de Rio Grande do Sui, 
Don Pedro Simon, 

Senor Gobernador de Corrientes, 
Don Ricardo Leconte, 

Senoras y Senores, 

Siendo mi primera visita a esta magnifica 
tierra brasilena, quiero manifestar mi com
placencia por encontrarme en Uruguaya
na, entre ustedes, junto con el Presidente 
del Brasil, mi estimado amigo Don Jose 
Sarney. 

Ya tendre otras oportunidades durante es
ta visita y en particular durante mi estadfa 
en Brasilia, para formular consideraciones 
que abrazan Ia amplia y rica gama de vfn
culos que nos unen y que, cada vez mas, 
nos hacen mirar el mundo a traves de una 
sola lente. 

Por esa razon desearia referirme con gran 
satisfaccion a solo dos eventos de particu
lar relevancia para nuestro proceso de in
tegracion y, en especial, para nuestras re
giones fronterizas. 

El primero, Ia firma del Acuerdo entre 
nuestros dos Gobiernos para Ia Construe
cion de un puente sobre el rio Uruguay, 
entre las ciudades de Santo Tomey San 
Borja. 

El segundo, Ia inauguracion simultanea en 
esta ocasion de los Comites de Frontera 
Uruguay ana - Paso de los Libres y Puerto 
lguazu - Foz de lguazu. 
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Dos eventos que plasman en hechos 
concretes Ia decisi6n de nuestros pueblos 
de dejar atras, sin retorno, Ia anticuada 
concepci6n "limftrofe" de Ia frontera, cam
biandola por el moderno enfoque de Ia 
misma como factor de uni6n y como oca
si6n cotidiana de construir sin mas demo
ras un destino comun. 

Y ello no es s61o un recurso ret6rico. Soy 
un convencido que si logramos impulsar 
un efectivo proceso de integraci6n y co
operaci6n fronterizas, su ritmo y orienta
ci6n serviran por lo menos para dos cosas. 
Por una parte, esta uni6n en las fronteras, 
cotidiana e inescapable, servira como ins
trumento impulsor de nuestro proceso de 
integraci6n y sera un sfmbolo de su orien
taci6n y vigor. 

Por otra parte, nada mejor se nos ofrece 
que Ia integraci6n fronteriza como Ia he
rramienta mas apta para reforzar y dar 
nuevo impulso a las - a veces - adorme
cidas fuerzas federales que se asientan en 
nuestras Provincias argentinas y en los 
Estados brasilerios. Por esta raz6n, he
mos asegurado Ia participaci6n de las Pro
vincias del Crecenea-litoral y de los 
Estados del sur del Brasil, tanto en los 
mecanismos ejecutivos previstos en el 
Acuerdo sobre el puente entre Santo To
me y San Borja, como en los dos Comites 
de Frontera que se inauguran en oportuni
dad de nuestra visita. 

Las palabras de los dos Gobernadores, el 
uno argentino y el otro brasilerio, que pre
cedieron a las del Presidente Sarney y a 
las mfas, ponen de manifiesto Ia voluntad 
del esfuerzo comun y Ia esperanza que 
estos pasos concretos despiertan en los 
pueblos que ellos representan. No podrfa 
ser entonces mas auspiciosa Ia visita que 
hoy iniciamos en Uruguayana, tradicional 
y acogedora zona de uni6n fronteriza entre 
dos pueblos hermanos. 

Declara~o de Uruguaiana 

A instalac;ao dos Comites de Fronteira, no 
Ambito do Protocolo nQ 23 - Regional 

34 

Fronteiric;o, do Programa de lntegrac;ao, e 
um fato transcendente, na medida em que 
cria urn foro privilegiado para o dialogo e 
a busca de soluc;oes comuns as inquie
tac;oes das comunidades de fronteira. 

Esta iniciativa, moldada no espfrito de in
tegrac;ao, e incompatfvel com a noc;ao de 
fronteira como mero referencial geografi
co. Enquadra-se, pelo contrario, em pro
cesso mais amplo, no qual cabe a regiao 
o papel de protagonists para impulsionar 
suas pr6prias transformac;oes s6cio-eco
n0micas. 

A aproximac;ao entre os dois pafses reco
nhece neste ato uma realidade ineludfvel: 
o patrimOnio cultural comum e a identi
dade de problemas e de soluc;oes que tern 
como elemento central deste processo o 
homem da regiao, constitufdo em agente 
fundamental da integrac;ao. 

Uruguaiana, 22 de agosto de 1989. 

Jose Sarney 
Carlos S. Menem 

Declsio Tripartite n2 4, asslnada palos Presldentes 
da Argentina, Carlos Menem, do Urugual, Julio Marfa 

Sanguinetti, e do Brasil, Jose Sarney, em 
Urugualana, em 22 de agosto de 1989 

Na cidade de Uruguaiana, na Republica 
Federativa do Brasil, a vinte e dois de 
agosto de 1989, os Presidentes da Repu
blica Argentina, da Republica Federativa 
do Brasil e da Republica Oriental do Uru
guai examinaram os resultados da execu
c;ao das Decisoes Tripartites n!2s. 1, 2, e 3, 
que tern por objetivo promover a integra
c;ao econOmica entre os tres pafses. 

Na oportunidade, os Presidentes reafirma
ram o prop6sito comum de continuar o 
processo de integrac;ao entre o Brasil, a Ar
gentina e o Uruguai, iniciado a 6 de abril 
de 1988, convencidos de que a integrac;ao 
e a principal estrategia para 0 desenvolvi
mento econOmico e social de suas Na
c;oes. 

Reconheceram os novos avanc;os regis
trados no Ambito do Acordo Tripartite nQ 1 



sobre Transporte Terrestre e seus anexos, 
instrumento importante para os objetivos 
de lntegragao Regional, e recomendaram 
aos Grupos de Trabalho criados pela Deci
sao Tripartite nQ 2 que aprofundem e agili
zem os trabalhos nas areas de Comunica
g6es, Biotecnologia e Administragao Pu
blica. Recomendaram, igualmente, a seus 
respectivos Chanceleres que examinem 
os campos possfveis de ampliagao da co
operagao e da integragao tripartite. 

Carlos Saul Menem 
Jos6Sarney 

Julio Maria Sanguinetti 

Declara~ao Conjunta Brasil -
Argentina sobre coopera~ao bilateral 
nos usos pacificos do espa~o exterior 

0 Presidente da Republica Federativa do 
Brasil, Jose Sarney, eo Presidente daRe
publica Argentina, Carlos S. Menem, co
mo resultado das conversas mantidas em 
Brasilia entre os dias 22 e 23 de agosto de 
1989, 

Considerando 

Que no mundo moderno a utilizagao do 
espago exterior para fins pacfficos repre
senta importante fator de promogao do 
desenvolvimento social, economico e cul
tural, permitindo melhor conhecimento 
dos extensos territories de suas nag6es e 
dos seus recursos naturais, assim como a 
agilizagao dos meios de comunicagao, 
educagao e de informagao de seus povos; 

Que durante OS ultimos anos 0 Brasil e a 
Argentina realizaram esforgos significati
vos e investimentos substanciais para a 
aquisigao dos conhecimentos, da tecnolo
gia e dos equipamentos necessaries a rea
lizagao de empreendimentos nesta area; 

Que a cooperagao entre o Brasil e a Argen
tina podera redundar em maiores benefi
cios resultantes das aplicag6es das ativi
dades espaciais e incentivar o desenvol
vimento de seus povos em outros cam
pos; 

Que esta iniciativa conjunta nao apenas 
permitira as duas nag6es fazer frente em 
condig6es mais vantajosas as crescentes 
dificuldades a transferencia, em nivel inter
nacional, das tecnologias e equipamentos 
indispensaveis ao seu desenvolvimento 
sustentado, mas, tambem, operara como 
fator multiplicador de futures beneffcios 
recfprocos; 

Que os frutos resultantes da cooperagao 
entre o Brasil e a Argentina nos usos pacffi
cos do espago exterior estarao abertos a 
todos os pafses latino-americanos; 

Que tanto o Brasil como a Argentina sao 
Partes do Tratado sobre Princfpios Regu
ladores das Atividades dos Estados na Ex
ploragao e Uso do Espago C6smico, inclu
sive a Lua e demais Corpos Celestes, 
aberto a assinatura em 27 de janeiro de 
1967; 

Reiteram: 

1. Seu compromisso de empreender 
atividades espaciais de conformidade 
com o Direito lnternacional, e, em particu
lar, a Carta das Nag6es Unidas, com a fina
lidade de manter a paz e a seguranga in
ternacionais e de favorecer a cooperagao 
e a compreensao entre as nag6es; 

2. Seu prop6sito de ampliar a coope
ragao nos usos pacfficos do espago exte
rior e juntar esforgos nas areas que de co
mum acordo se determinem; 

Declaram: 

3. Sua decisao de criar urn Grupo de 
Trabalho conjunto, sob responsabilidade 
das Chancelarias brasileira e argentina, 
integrado por representantes das respec
tivas comiss6es e instituig6es encarrega
das das atividades espaciais nos dois 
pafses; 

4. Que o Grupo de Trabalho tera por 
objetivos impulsionar as relag6es bilate
rais na area espacial, trocar pontos de 
vista sobre seus respectivos programas e 
identificar os meios que assegurem os su-
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periores interesses da paz, da seguran98 
e do desenvolvimento da regiao, sem pre
julzo dos aspectos de natureza especifica
mente tecnica, que serao regidos por 
mecanismos apropriados. 

De acordo com os objetivos acima men
cionados, os dais Presidentes decidem 
instruir seus Ministros das Rela~6es Exte
riores a convocar, num prazo de noventa 
dias, a primeira reuniao do referido Grupe 
de Trabalho, para examinar os procedi
mentos que conduzam a implementa~ao 
da presente Declara~ao Conjunta. 

Brasilia, DF, 23 de agosto de 1989. 

JouSarney 
Carlos s. Menem 

Comunicado de lmprensa Conjunto 

Os Presidentes Jose Sarney e Carlos S. 
Menem, na oportunidade da primeira visi
ta oficial do Presidente da Na~ao argentina 
ao exterior, no memento hist6rico da en
trada em vigor do Tratado de lntegra~ao, 
Coopera~ao e Desenvolvimento, aprova
do unanimemente pelos Congresses Na
cionais brasileiro e argentino, reiteraram 
seu firme e permanente apoio ao processo 
de integra~ao e coopera~ao entre os dois 
pafses e destacaram a importancia dos 
seguintes pontes: 

A ampla participa~ao de todos os setores 
das Sociedades dos dois pafses no pro
cesso de integra~ao, por intermedio de 
seus legftimos representantes, fica asse
gurada pelos mecanismos institufdos pelo 
Tratado de lntegra~ao, Coopera~ao e 
Desenvolvimento. 

A convic~ao de que o Tratado de lntegra
~ao entre Brasil e Argentina sera urn fator 
de acelera~ao da integra~ao latina-ameri
cana, a qual, constituindo objetivo comum 
e prioritario des dais pafses, confere signi
ficado e permanencia ao esfor~o de inte
gra~ao entre as duas sociedades. 

A intensifica~ao da coopera~ao tecnol6gi
ca e empresarial nas areas de ponta, que 
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definirao as rela~oes economicas do futu
ro e a posi<;ao dos dois pafses na econo
mia internacional. Assim, a Declara~ao 
Conjunta sabre Uses Pacfficos do Espa~o 
Exterior abriu urn campo novo e estrate
gico de coopera~ao cujos resultados esta
rao abertos a todos os pafses latino-ameri
canos. 0 compromisso do Brasil e da Ar
gentina de utilizar e desenvolver a energia 
nuclear com fins exclusivamente pacfficos 
e de impulsionar o processo de coopera
~ao bilateral, em urn quadro de confian~a 
e respeito mutua, fica agora ampliado com 
o intercambio de produtos da industria nu
clear. A proxima reuniao do Comite Per
manente Brasil·- Argentina sabre polftica 
nuclear se realizara no mais breve prazo 
possfvel. A entrada no mercado, em 1991, 
do aviao construfdo pela Embraer e FAMA, 
CBA - 123, demonstra a viabilidade da co
opera~ao em industria de alta tecnologia. 
0 acordo VARIG- Aerolineas Argentinas 
reduzira significativamente seus custos 
operatives; e os programas na area de in
formatica e biotecnologia prosseguiram 
com resultados expressivos. 

A ativa~ao da coopera~ao energetica en
tre os dais pafses, que na area eletrica se 
traduz pela decisao do Brasil de aumentar 
a vazao do Rio Uruguai a fim de incremen
tar a gera~ao de energia em Saito Grande 
e de acelerar a instala~ao da subesta~ao 
conversora de Uruguaiana, com vistas ao 
abastecimento de 50.000 kw a partir do 
primeiro trimestre de 1990 e assim con
tribuir para atenuar o deficit energetico ar
gentino, e pela decisao argentina de im
pulsionar a constru~ao da esta~ao con
versora de Santo Tome. 

Na area de combustfveis, a decisao de de
terminar, em 90 dias, as condi~6es basi
cas para o fornecimento de gas argentino 
ao Brasil, projeto que podera contribuir de
cisivamente para o desenvolvimento da 
regiao sui do Brasil e das seis Provfncias 
do nordeste argentino. 

Os esfor~os para promover a integra~ao 
regional fronteiri~a que se concretizaram 
na inaugura~ao des Comites de Fronteira 



Uruguaiana - Paso de los Libras e Foz do 
lguac;u - Puerto lguazu e no acordo para 
a construc;ao da ponte Sao Borja - Santo 
Tome, iniciativas que beneficiarao direta
mente as populac;oes da regiao. 

A decisao de impulsionar o projeto da Hi
drovia Paraguai - Parana no ambito da 
Bacia do Prata, prioritario para toda a inte
grac;ao no Cone Sui. 

0 objetivo de implantar o mercado co
mum, intensificando a concorrencia e a efi
ciencia de forma gradual, flexrvel e bus
cando a expansao, a diversificac;ao e o 
equillbrio do comercio. Assim, durante a 
visita, foi aumentada a lista comum de pro
dutos do Protocolo de Industria de Alimen
tos, foram conclufdos os contratos "chave 
em mao" e foram concedidas preferencias 
para a lista de oferta imediata argentina e 
uma linha de credito de US$ 100 milhoes. 

0 estrmulo a realizac;ao de grandes obras 
de engenharia hidreletrica por cons6rcios 

de empresas dos dois p~fses, n~ Argen~i
na, no Brasil e em terce1ros pa1ses, cuja 
primeira demonstrac;ao pratica e a usina 
de Pichi - Picun- Leufu. 

0 infcio da implementac;ao do Tratado de 
lntegrac;ao, Cooperac;ao e Desenvolvi
mento, que se traduziu pela assinat.ura ~e 
um novo Protocolo sobre a harmonrzac;ao 
e coordenac;ao de polfticas macroecono
micas e pela criac;ao de mecanismos de 
intercambio de informac;ao sobre os res
pectivos pianos energeticos. 

A certeza de que a democracia e o ins
trumento para garantir a justic;a social, e 
para promover e defender os direitos do 
homem. Somente a consolidac;ao demo
cratica na America Latina permitira, de for
ma duradoura, o crescimento economico
social e a estabilidade polftica, e criara as 
condic;oes necessarias ao estreitamento 
dos lac;os entre os pafses e os povos do 
continente. 

Brasma, em 23 de agosto de 1989. 
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presidente sarney abre 
assembleia geral da onu 

Dlscurso pronunclado pelo Presldente Jon Sarney na 
Sessio de Abertura do Debate Geral da XLIV Asaembleia 
Geral da Organlzaqio das NaqO.s Unldas, em 25 de 
setembro de 1989, na cldade de Nova York 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

Apresento a Vossa Excelencia meus cum
primentos pela sua eleigao. 

T emos certeza de que sua experiencia as
segura a nossos trabalhos urn caminho 
firme e construtivo. Estendo minhas con
gratulagoes a seu ilustre antecessor. 

Registro, mais uma vez, o reconhecimento 
do Brasil ao Secretario-geral Perez de 
Cuellar. 

Quero, ao iniciar este discurso, prestar a 
minha homenagem e reverencia ao povo 
da Colombia, e ao Presidente Virgilio Bar
co, pelo exemplo de coragem clvica e so
frido herofsmo que vern oferecendo ao 
mundo, de governar em regiao de tantas 
tempestades, onde a marginalidade eo fa
natismo se juntam para destruir a patria, 
na alucinagao da antivida das drogas. 

Senhor Presidente, 

Em 1985, ao comegar meu mandate, com
pareci a esta tribuna. Safa o Brasil de long a 
noite. Emergia de uma tragedia e enfrenta
va grandes incertezas. 0 panorama inter
nacional apresentava graves dissonan
cias. 

Quatro anos depois, vejo paisagem polf
tica diferente, com a redugao dos conflitos 
e a retomada do dialogo. 

Ha esperanga. 

Term ina a guerra entre o Ira eo lraque. Re
tiram-se do Afeganistao as tropps estran
geiras. Na America Central e na Africa Aus
tral ocorrem desenvolvimentos positives. 
A Namibia torna-se independente. Abrem
se reais perspectivas de pacificagao e en
tendimento em Angola. Retomam-se os 
cantatas diretos entre a Argentina e o Rei
no Unido. Reforgam-se os interesses de 
paz, seguranga e desenvolvimento no 
Atlantica Sui. As superpotEmcias acordam 
redugao efetiva dos arsenais nucleares. 

Mas ainda esta Ionge urn mundo sem an
gustias, tensoes, medo. Alguns temas cla
mam por solugao. 

No Oriente Medic, as furias do fanatismo 
continuam a viti mar populagoes inocentes 
e a dilacerar nagoes como o Ubano, ou
trora exemplar p~lo seu equilibria pluri
confessional. Na Africa do Sui persiste o 
regime do apartheid, afronta a consciencia 
dos povos civilizados. Em alguns lugares, 
em carater grande ou pequeno, sao rele
gados os direitos humanos. Estao abertas 
as suplicas de Timor Leste. 

Mas progrediu o espfrito da paz como va
lor supremo do convfvio entre as nagoes. 
Robusteceram-se outros grandes valores 
da consciencia moderna: a democracia e 
os direitos humanos. 

Contemplando este quadrienio temos 
uma certeza: a des avangos da democra-
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tizac;ao no mundo contemporAneo. A 
conquista e reconquista das instituh;oes 
livres que constituem desejo universal. 

Caminha-se para a recuperac;ao ou inau
gurac;ao de liberdades democraticas. 

Trago testemunho e sofrida viv~ncia do 
meu exemplo, na luta pela transic;ao de
mocratica. Tern o valor da vida e de amar
ga luta, mais o fascfnio de participar das 
transformac;oes. 

Deixarei em breve o Governo. 

0 balanc;o que oferec;o e de ter o Brasil ca
minhado 50 anos de democracia, nestes 
cinco anos. Ternes o perfodo de mais ple
na liberdade de nossa Hist6ria. As institui
c;oes estao restauradas,o Estado de Direi
to instalado. Uma verdadeira sociedade 
democratica construfda, com urn alto grau 
de organizac;ao e participac;ao, num siste
ma de capilaridade que permite ao povo 
fazer presente a sua vontade. 

Somes a terceira democracia do mundo, 
com 82 mil hoes de eleitores. Promovemos 
eleic;oes em 1985 e 1986. Em 1987, instal a
mos uma Assembleia Nacional Constituin
te. Elaboramos uma nova Constituic;ao. 
Tivemos eleic;oes em 1988. E, em 15 de 
novembro deste ano, vamos eleger o meu 
sucessor. Tude isso dentro de urn clima de 
paz e de ordem, harmonizando sempre a 
efervesc~ncia de aspirac;oes finalmente li
beradas. Lid amos com 10.000 greves. As 
soluc;oes foram encaminhadas com espf
rito de conciliac;ao. Enfrentamos uma 
conjuntura economica de crise. 

Os ventos da liberdade nao passaram 
apenas pelo Brasil. Na America do Sui, es
te vasto e novo mundo, ao termino deste 
ano nao havera urn s6 pals que nao esteja 
sob urn regime democratico. Os autorita
rismos mergulharam no descredito. 

Eu disse em 1985, aqui desta tribuna, que 
o caminho do desenvolvimento passa pe
la democracia. 
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Democracia e integrac;ao, eis o nosso ob
jetivo de modernidade. Dessa causa tor
nei-me urn andarilho. Vivi profundamente 
essa paixao. Esse binomio e a marca da 
America Latina. 

E latina-americana a maier onda de demo
cratizac;ao que o mundo conheceu desde 
0 ultimo p6s-guerra. 

Ternes, contudo, a queimar a consci~ncia 
de nossos povos, terrfveis indagac;oes: se
rao os valores democraticos, que cons
trufmos, capazes de responder as ques
toes de sofrimento, mise ria, pobreza, desi
gualdade, explorac;ao e viol~ncia que se 
integram ao nosso quotidiano? 

Estao as democracias des pafses rices so
lid arias com as nossas causas, ou apenas 
preocupadas como seu bem-estar, con
denando-nos a marginalidade? 

Estou convencido de que a democracia e 
o caminho. Ela foi a bandeira que coman
dou nossos povos para varrer autoritaris
mos, caudilhos, tiranos, ditadores. 

Mas nao para substituf-los pela feme, pe
las doenc;as, pelo atraso, pela dfvida ex
terna, pela recessao, pelo desemprego. 

A America Latina apresenta indicatives de 
involuc;ao. Nao e que tenhamos crescid9 
menos do que os outros continentes. E 
que regredimos. 

Basta dizer que, em 1988, o produto inter
no brute da regiao se encontrava no mes
mo nfvel de 1978. A transfer~ncia lfquida 
de recursos para o exterior alcanc;ou, so
mente em 1988, a cifra de 29 bilhoes de 
d61ares. S6 o Brasil, nestes ultimos cinco 
anos, remeteu cerca de 56 bilhoes de d6-
lares. E urn Plano Marshall as avessas. 

Os anos 80 registraram expansao susten
tada das economias industrializadas. Era 
de se esperar que essa expansao impul
sionasse o crescimento economico des 
pafses em desenvolvimento. No entanto, 
a nossa revelia, a alta das taxas de juros 



internacionais, a dramatica reduc;ao dos 
prec;os das materias-primas, o protecio
nismo comercial, a volatilidade das taxas 
de cambia, a globalizac;ao dos mercados 
financeiros e a safda lfquida de capitais 
encarregaram-se de frustrar essa expecta
tiva. 

As Nac;oes Unidas planejaram para a de
cada de 80, em sua estrategia de desen
volvimento, uma diminuic;ao do fossa en
tre ricos e pobres. E o que aconteceu? 0 
numero dos menos desenvolvidos au
mentou de 30 para 42. 

Volta a perguntar: sea democracia que im
plantamos em todo o Continente nao res
ponder aos legftimos anseios de nossas 
sociedades, como evitar que seus valores 
sejam contestados? Nao ha como alegar 
a realizac;ao imperfeita desses valores. 

Os maiores inimigos da democracia no 
Continente tern sido os baixos pad roes so
ciais e a inflac;ao que corr6i nossas eco
nomias. 

A falta de recursos, e oprimidos por con
juntura internacional perversa, os gover
nantes latino-americanos nao dispoem de 
meios para atender aos mais legftimos e 
elementares anseios de suas sociedades. 
Multiplicam-se manifestac;oes esponta
neas de revolta. Ha todo urn acumulo de 
violencia, uma carga de rebeliao sublima
da que pode, a qualquer momenta, aflorar 
e se alastrar incontrolavelmente. 

Nao se trata mais de motivac;oes ideol6-
gicas. 0 que esta em jogo na America Lati
na nao e a dicotomia entre o sistema ca
pitalista e socialista. Na America Latina, a 
persistencia da pobreza e o esgotamento 
dos modelos de desenvolvimento condu
zem a superac;ao das ideologias. Esse eli
rna nao parece ser fecundado por doutri
nas, nem aJimentado por desfgnios revolu
cionarios. E a revolta da ausencia de pers
pectivas, da frustrac;ao de grandes mas
sas carentes e desencantadas. Suas ori
gens estao perdidas no fundo do tempo 
hist6rico. 

0 dilema atual nao e militarismo ou popu
lismo, mas recessao ou crescimento. 

Muito se fala sabre a interdependencia do 
mundo de hoje. Para a America Latina, po
rem, a interdependencia somente tern 
mostrado a sua face negativa. Alega-se a 
interdependencia quando se trata de eter
nizar uma ordem internacional que nos re
lega, na realidade, a dependencia; onde 
os mais pobres estao paradoxalmente re
duzidos a contingencia de financiar OS 

mais ricos; on de os fluxes de conhecimen
to trafegam apenas em senti do horizontal. 
Esta nao e certamente a interdependencia 
que almejamos. 

0 Mercado Comum Europeu necessitou 
do cheque da guerra para materializar-se. 
No nosso caso, estamos decididos a apro
veitar o cheque da democracia para cami
nhar na direc;ao do velho sonho de Bolfvar: 
a edificac;ao da irmandade polftica latina
americana. 

Vftima de violenta cobic;a colonial, a Ameri
ca Latina se converteu no mais genufno 
cadinho de rac;as e culturas, estendendo 
em escala inedita a miscigenac;ao das et
nias e a fusao de crenc;as e costumes. 

Para o Brasil a sorte dos nossos vizinhos 
e a nossa sorte. 

Para nos, America Latina e Caribe, a 
opc;ao pelo social e imperative etico-eco
nomico. Nao podemos continuar a des
perdic;ar ingentes quantidades de talento 
humane por lhes ser vedado o acesso a 
nutric;ao e a instruc;ao. Segundo a UNI
CEF, existem atualmente no mundo 145 
milh6es de menores desvalidos entre 12 e 
16 anos, com talvez 100 milhoes desse 
total vivendo nas ruas entregues ao furta, 
a prostituic;ao, a droga e ao assalto. 

Sera necessaria lembrar que essa adoles
cencia faminta e desprotegida do Ill Mun
do e a versao contemporanea da juventu
de miseravel que perpassa pelas paginas 
mais pungentes de Charles Dickens, Vic
tor Hugo ou Dostoievski? 
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E preciso criar urgentemente as 
condi~oes pelas quais os paises em de
senvolvimento retornem a sua condioao 
natural de receptores de capitais, fazendo 
reverter o mais rapido possfvel a condi~ao 
de exportadores de recursos financeiros, 
sob o cruel gravame da dfvida externa. 

A disciplina e coopera~ao estabelecidas 
pelas institui~oes monetarias e comerciais 
criadas no p6s-guerra cederam Iugar a 
predominAncia da autonomia nacional 
dos pafses poderosos na formula~ao das 
suas polfticas macroeconomicas. Gera
ram-se acentuados desequilfbrios e assi
metrias. Agravou-se a situa~ao de penuria 
das economias em desenvolvimento. 0 
Brasil, por exemplo, paga mais aquelas 
institui~oes do que delas recebe. 

Outro grande problema e a tendencia ao 
oligop61io do saber. Todo conhecimento 
se constr6i por processo cumulative que 
transita pela hist6ria do homem, em qual
quer Iugar, em qualquer tempo. 0 saber e 
universal. Deter seu potencial de mudar o 
bem-estar mundial, para reduzi-lo ao cam
po das mercadorias, da vantagem econo
mica, da coloniza~ao cultural, e reduzir o 
homem a objetivos materiais, negadores 
do pr6prio homem. 

A ciencia e a tecnica, hoje ou amanha, tern 
de ser colocadas a servi~o de todo o mun
do e nao de poucas na~oes. 

Outra evolu~ao preocupante e a explora
~ao da vulnerabilidade em que nossa dfvi
da externa nos colocou. Os pafses em de
senvolvimento estao sendo pressionados 
a seguir modelo de ajustamento que os 
pafses industrializados pouco praticam. 
Os or~amentos estao sendo equilibrados 
a altfssimos custos sociais e a custa da fa
lencia do Estado; os salarios sao compri
midos abaixo do nfvel de subsistencia; as 
legftimas aspira~oes das industrias nas
centes e as necessidades de balan~o de 
pagamentos sao menosprezadas; o setor 
publico e atrofiado mesmo nas areas mais 
necessitadas de a~ao, como as de educa
gao e saude. 
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lgnora-se que a necessidade primordial 
dos paises devedores e crescer, e que s6 
atraves do crescimento acelerado pode
rao introduzir as reformas economicas ne
cessarias, cumprir os seus compromis
sos, e contribuir, como fizeram no passa
do, para o progresso global. 

Urge compreender que nao e possfvel 
crescer quando se remete para o exterior, 
todos os anos, cerca de urn ter~o da pou
pan~ interna. 

Nao sera possfvel operar qualquer ajusta
mento, enquanto nos derem para resolver 
uma equagao que nao fecha. 

Ja e tempo de reconhecer que, ate agora, 
0 remedio para 0 problema da dfvida exter. 
na tern melhorado sobretudo a saude fi
nanceira dos credores. Para os devedores 
tern sido uma receita de ~stagna~ao e em
pobrecimento. Repito: E chegada a hora 
de adotar uma estrategia que parta do 
pressuposto da retomada do crescimento 
dos pafses devedores. Tal estrategia exigi
ra forte redu~ao do estoque da divida e da 
transferencia bruta e lfquida de recursos 
para 0 exterior, unica forma de reter a pou
pan~a necessaria para financiar o desen
volvimento. 

E com grande preocupa~ao que assisti
mos a lentidao e apatia com que este pro
blema vern sendo tratado e sua solu~o 
postergada. 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

Duas grandes questoes devem igualmen
te ser objeto da nossa preocupa~ao prio
ritaria: a prote~ao ambiental e o combate 
ao trafico e uso de drogas. 

Estes temas estarao cada vez mais pre
sentes em nossa agenda. 

0 primeiro e 0 da sobrevivencia da huma
nidade, a morte da vida no planeta. 0 se
gundo, o da vida da morte, a antivida, a 



liquidar a pessoa humana, principalmen
te em sua fonte mais pura, que e a juven
turle. 

Na questao do meio ambiente temos outra 
dimensao da interdependencia entre as 
Na96es. Habitantes de urn mesmo e pe
queno planeta, estamos condenados a 
solidariedade. 

A questao ambiental nos seus aspectos 
planetarios - mudan9a do clima, destrui-
9ao da camada de ozonic - nao pode 
nem deve ser discutida de uma perspecti
va estreita, como se fora urn problema 
Norte-Sui, em que os pafses menos de
senvolvidos estivessem, par urn compor
tamento irresponsavel, afetando o equili
bria ecol6gico mundial. 

A realidade e outra. Cabe aos pafses in
dustrializados a maior parcela na polui9ao 
ambiental. Os pafses em vias de desen
volvimento nao podem aceitar, como base 
para urn novo relacionamento internacio
nal, urn conceito de desenvolvimento eco
logicamente sustentavel que confira ape
nasa eles a tarefa de assegurar o equilibria 
ecol6gico do planeta. 

Para que esse conceito tenha validade, se
ra indispensavel estende-lo aos parses in
dustrializados, de forma que se possa de
terminar tambem a possibilidade de sus
tenta9ao, do ponto de vista ambiental, dos 
padr6es de produ9ao e de consume atin
gidos par esses pafses. Sera indispen
savel uma Intima associa9ao de todos os 
pafses no esfor9o de pesquisa e desen
volvimento de novas tecnologias que se
jam mais eficientes na utiliza9ao de recur
sos naturais e menos poluidoras do meio 
ambiente e que se definam obriga96es 
firmes de transferencia de tecnologia, a 
pre9o de custo. 

A relev~ncia que atribufmos a questao am
biental e a disposi9ao brasileira de trata-la 
de forma serena e aberta acham-se clara
mente refletidas em nossa disposi9ao de 
sediar, em 1992, a Conferencia das Na-

96es Unidas sabre Meio Ambiente e De
senvolvimento. 

Mais do que ninguem, tern o Brasil cons
ciencia de sua exuberante, rica e extra
ordinaria natureza. Suas florestas, sua fau
na e sua flora sao urn patrimonio e uma 
riqueza que nao abdicamos de preservar. 
E o fizemos no passado, quando as gran
des companhias colonizadoras formadas 
no mund9 rico invagiram as regi6es selva
gens da Africa, da Asia e da America, de
predando-as brutalmente. 0 Brasil nao as 
aceitou. Proibiu sua presen9a. Nos anos 
60 o Institute Hudson concebeu urn gran
de lago para inundar a Amazonia. 0 Brasil 
repeliu-o. Se o mundo hoje pode voltar 
suas vistas para a Amazonia e porque OS 

brasileiros souberam conserva-la ate ago
ra e o farao para o futuro. 

Estamos dispostos, como sempre estive
mos, a coopera9ao. Contudo, nunca a im
posi96es que atinjam nossa soberania. 

Com o Programa Nossa Natureza, ja dimi
nufmos em urn s6 ana as queimadas em 
cerca de 40%, proibimos a exporta9ao de 
madeiras em tara, retiramos incentives a 
projetos que se revelaram predat6rios e 
criamos o "Institute do Meio Ambiente" 
reunindo dezenas de 6rgaos em amplo 
projeto de prote9ao ecol6gica. Aproxima
damente 8 milh6es de hectares de territ6-
rio brasileiro estao hoje sob o regime de 
preserva9ao permanente. Cerca de 1 0% 
do territ6rio nacional estao destinados as 
popula96es indfgenas, que reunem 200 
mil Indios. 

0 Brasil acompanha, par outra parte, com 
grande preocupa9ao, o problema do trati
co, da produ9ao e do consume ilfcito de 
drag as. 

Ja demos urn importante passo adiante 
em 1988, com a ado9ao da Conven9ao de 
Viena. As dimensoes cada vez mais gra
ves do problema recomendam agora que 
esta Assembleia se volte com urgencia 
para a defini9ao de medidas efetivas de 
coopera9ao. 
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0 Brasil nao poupara esfor90s no sentldo 
de contribuir, juntamente com os parses 
consumidores, produtores e de trAnsite, 
para a erradica~o de uma vez por todas 
dessa seria ameac;a a nossas sociedades. 

Nessa politica, nesse campo, e energica e 
profilatica. Ha quatro anos, com o Progra
ma Calha Norte do Amazonas, ocupamos 
e fiscalizamos nossas extensas fronteiras 
para assistir as populac;oes locals e impe
dir a entrada de traficahtes perseguidos de 
outros parses. Control amos o comercio de 
precursores. Estamos travando luta sem 
tregua contra as drogas. 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

Este quadro nos leva a pensar na trans
formac;ao qualitativa de nosso mundo. 

A confrontac;ao ideol6gica que condicio
nou os acontecimentos internacionais du
rante todo o seculo da sinais evidentes de 
atenuac;ao. A oposic;ao irreconciliavel 
cede Iugar ao entendimento. As ideolo
gias perdem sua carga passional a medi
da que os progresses da ci6ncia e da 
tecnologia abrem perspectivas crescentes 
de bem-estar. 

Seria ut6pico imaginar urn mundo sem 
conflitos. Mas creio nao ser insensatez 
pensar em mundo racional, em que a co
operac;ao e o entendimento se substituam 
a confrontac;ao e a desarmonia; em que a 
paz finalmente possa ser construrda sobre 
as bases s61idas da comunhao universal 
de interesses; em que a democratizac;ao 
das relac;oes internacionais conduza a su
perac;ao da polltica de poder. 

Diferenc;a fundamental entre as Nac;oes 
Unidas e sua predecessors, a Liga das Na
c;oes, e precisamente a consci6ncia do di
reito ao desenvolvimento. Outra nao e a 
inspirac;ao permanente do Conselho Eco
nomico e Social e, de modo geral, de toda 
a Organizac;ao. A Liga das Nac;oes bus
cava - e nao era pouco - uma ordem in-
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ternacional. Mas a Organlza~o das Na
coes Unidas aspira a mais: visa, tambem, 
a justic;a internacional. 

Henry Adams afirmou que •a chamada 
politica pratica consiste em ignorar fates•. 
Receio que essa observa~o esteja sendo 
aplicada a mentalidade dominante do 
quadro presente. Necessitamos do arrojo 
de novas concepc;Oes, do pioneirismo de 
novas abordagens, da coragem de novos 
experimentos lnstitucionais. Oxala os 
anos noventa, e as Nac;Oes Unidas, sal
bam pensar os problemas que assaltam a 
Humanidade as vesperas do ano 2.000. 0 
nosso seculo nao envelheceu em vao. 

Alguns esprritos tentam caracteriza-lo co
mo urn •fim da Hist6ria•. Estaria o mundo, 
eo mundo rico em particular, destinado a 
uma longa inercia hist6rica feita de praze
res prosaicos e satisfac;oes medfocres. 0 
pre90 do afastamento da viol6ncia seria a 
letargia cultural, a pregulc;a polltica de uma 
era sem convulsoes, mas tambem sem 
ideals. Essa formula~o nega a experi6n
cia humana. 

Parses novos, temos a sensac;ao de in
gressar no limiar de uma epoca de amplas 
transformac;Oes. 0 processo hist6rico esta 
em plena floresc6ncia. Uma humanidade 
liberta dos antagonismos, das ameac;as e 
do medo, abrindo fronteiras para urn novo 
homem, que pode realizar o objetivo da 
criac;ao, concebido a semelhanc;a de 
Deus. 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

Faz dois anos, por honrosa eleic;ao desta 
Assembleia, o Brasil - ap6s praticamente 
duas decadas de afastamento - passou a 
integrar o Conselho de Seguranc;a das Na
c;oes Unidas. V6m sendo dois anos de in
tensa participac;ao nos trabalhos do Con
selho. 

A experi6ncia nos leva a algumas refle
xoes. Para que a Organizac;ao das Nac;oes 



Unidas, atraves do Conselho de Seguran
C.fa, possa desempenhar o papel de relevo 
que dela se espera no campo da paz e da 
seguranc.ta internacional, impoem-se algu
mas alterac.t6es na estrutura e nos proce
dimentos do proprio Conselho. Como dar 
soluc.tao a questoes importantes relaciona
das, por exemplo, com a instituic.tao de 
operac.t6es de paz e com seu financiamen
to, sem urn reexame da adequac.tao da 
propria composic.tao do Conselho? 

Este e urn problema que merece ser exa
minado nao apenas sob 0 angulo tradi
cional da adequac.tao entre a quantidade 
de membros nao-permanentes e o au
mente verificado no numero de Estados
membros das Nac.t6es Unidas, mas so
bretudo a luz das mudanc.tas nas rela96es 
de poder ocorridas no mundo desde a 
criac.tao da Organizac;ao. E chegado o tem
po de uma reavaliac;ao destinada a per
mitir que a multipolaridade atual se veja re
fletida no Conselho de Seguranc;a, a fim de 
habilita-lo a melhor exercer suas respon
sabilidades. Poderfamos contemplar uma 
categoria adicional de membros perma
nentes, sem o privilegio do veto. 

As novas circunstancias internacionais -
em particular a atenuac;ao da confronta
c;ao polftica e ideologica - certamente 
abrem oportunidades a uma utilizac;ao 
mais efetiva da ONU. Mas isto nao deve 
significar urn retorno puro e simples a urn 
excessive predomfnio das superpotencias 
sobre a Organizac;ao. A ONU seguramen
te nao pode dispensar o consenso entre 
as superpotencias como base para uma 
atuac.tao eficaz. Em muitos casos, porem, 
esse consenso nao sera bastante. A con
tribuic;ao de outros Estados-membros po
de ser necessaria e ate indispensavel para 
que a Organizac;ao possa agir de forma 
efetiva e responsavel, como uma verda
deira instituic;ao internacional. 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

E chegado o momento do desenvolvimen-

to e da justic;a como fundamentos da paz 
e da estabilidade mundiais. 

Esta Organizac;ao nasceu da I uta contra o 
totalitarismo e representa o que de mais 
aperfeic;oado se alcanc;ou em termos de 
convivencia democratica entre os Esta
dos. 

Devemos, pois, aproveitar as oportunida
des abertas com a desmobilizac;ao ideol6-
gica para dedicarmo-nos com renovado 
fmpeto as grandes causas da cooperac;ao 
internacional. 

E precise ousar! "Se ousares, ousa", diz 
Fernando Pessoa. 

Proponho que as Nac;oes Unidas se com
prometam em processo de dialogo amplo 
e total sobre os grandes problemas deste 
final de seculo, a fim de que ingressemos 
no seculo XXI com a consciencia dos nos
sos desafios e das nossas potencialida
des. 

Do desarmamento ao meio ambiente; do 
banimento das armas qufmicas as transfe
rencias de tecnologia; da democracia co
mo instrumento da estabilidade e do 
desenvolvimento aos direitos civis e liber
dades polfticas; das reformas economicas 
ao comercio internacional; da regionaliza
c;ao da economia mundial as novas faces 
da interdependencia; da conquista do es
pac;o exterior a erradicac;ao da pobreza, 
todos sao temas que convidam ao debate. 

Precisamos ir a origem dos problemas; 
entende-los em toda a sua complexidade; 
enfrentar, sem vacilac.t6es, as suas conse
quencias; tomar as decisoes que se impu
serem, e remover os fatores de desestabi
lizac;ao e de desigualdades. 

Atuemos antes que seja tarde. Antes que 
os sacriffcios e as frustrac;6es se cristali
zem em revoltas. Antes que, em sua auto
complacencia, os satisfeitos se tornem in
sensfveis as justas demandas dos que 
pouco ou nada tern. Antes que os espac;os 
de negociac;ao se vejam reduzidos pelo te-
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mor recfproco e pela confronta<;:ao intran
sitiva. 

Senhor Presidente, 

Senhores Delegados, 

Nenhum pafs ou grupo de pafses, por 
maior que seja o seu poderio, pode preten
der resolver isoladamente a crise. 

De espfrito aberto, sem reservas mentais, 
ressentimentos ou motiva<;:6es ocultas, 
vamos trabalhar. 

Talvez nao se repita memento hist6rico 
em que a desmobiliza<;:ao ideol6gica ofe
re<;:a condi<;:6es tao favoraveis. 

Sejamos capazes de tra~sf.ormar ~ r;:ali
dade mediante o poder cnatrvo das rderas. 
Convocamos todos para esta tarefa. E, em 
primeiro Iugar, as grandes potencias. Nao 
e tarde para resgatar o sonho de paz e 
justi<;:a das gera<;:6es que nos precede
ram. 

Ao abrir esta quadragesima quarta sessao 
da Assembleia Geral das Na<;:6es Unidas, 
desejo deixar uma mensagem de oti~is
mo e determina<;:ao, a mesma que amma 
os brasileiros, que se tornaram sujeitos de 
seu proprio destine pela democracia que 
souberam construir. 

Acreditamos que o Brasil consolida nesta 
America uma democracia nova, vencen
do tantos desafios. Pel a mesma razao, os 
brasileiros se expressam pela voz do seu 
Presidente, para sonhar o sonho de paz e 
de justi<;:a, exorcizando o medo e levantan
do altares a esperan<;:a. 

Politico e intelectual, jamais considerei a 
poesia, uma convidada intrusa neste ple
nario. E com ela que me despe<;:o, na com
panhia dos versos de Lufs de Camoes, o 
universal poeta da lfngua portuguesa: 
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"Depois de procelosa tempestade, 
Noturna sombra e sibilante vento 
Traz a manha serena claridade, 
Esperan<;:a de porto e salvamento." 

Discurso do Presidente Jose Sarney, feito em nome 

dos Chefes de Estado e de Governo presentes ao 
almo~o oferecido pelo Secretario-geral das Na~oes 
Unidas, em 26 de setembro de 1989, em Nova York 

Senhor Secretario-geral, 

Senhores Chefes de Estado e de Governo, 

Senhoras e Senhores, 

Sinto-me honrado pela grata incumbencia 
de expressar a Vossa Excelencia, Senhor 
Secretario-geral, em nome dos Chefes de 
Estado e de Governo aqui presentes, nos
sos agradecimentos pelo convite para es
te encontro. No desempenho desta mis
sao desejo reafirmar nossa confian<;:a no 
trab'alho persistente da Organiza<;:ao, sob 
a habillideran<;:a de Vossa Excelencia, em 
prol da afirma<;:ao plena dos princfpio~ e 
prop6sitos inscritos na Carta das Na<;:oes 
Unidas. 

0 tato de neste ano, numero expressive 
de Chefe~ de Estado e de Governo, vindos 
de diferentes geografias e representando 
diferentes situa<;:oes sociais e economi
cas, acorrerem ao debate plenario da As
sembleia Geral espelha nossa crenc;a em 
que o dialogo nas Na<;:6es Unidas e ins
trumento privilegiado com que cont~ a c~
munidade internacional para traduzrr unr
versalmente as aspira<;:6es dos povos. 

Mensageiros de nossas na<;:oes, participa
mos deste dialogo ao mesmo tempo preo
cupados e esperan<;:osos. Preocupados 
ante a magnitude dos desafios que a hu
manidade enfrenta neste final de seculo; 
esperanc;osos na abertura de novos c~
minhos para a<;:6es conj,untas que pr?pr
ciem respostas eficazes aqueles desafros. 

As prementes necessidades com que ~e 
defronta a humanidade reclamam de nos 
determina<;:ao e criatividade. De:termi~a
c;ao para ousar na busca de solu<;:oes; cna
tividade para superar dificuldades presen
tes e legar um mundo melhor para o ho
mem. Em nenhum memento de sua hist6-
ria esteve a humanidade tao engajada na 
sua preserva<;:ao. 0 respeito aos direitos 



humanos, a busca da solugao pacifica das 
controversias, o desarmamento, a promo
c;ao do desenvolvimento economico, a 
protegao do meio ambiente sao apenas 
algumas das denominagoes desse empe
nho. 

Senhor Secretario-geral, 

A consciemcia do passado e a compre
ensao do futuro nos habilitarao a trans-

formar o presente. Assim poderemos con
tribuir para o cumprimento dos prop6sitos 
da Carta conforme propugnados em Sao 
Francisco pelos representantes dos par
ses fundadores. 

Convido a todos a erguermos nossas ta
gas em homenagem as Nagoes Unidas na 
pessoa de seu Secretario-geral, Senhor 
Javier Perez de Cuellar. 
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embaixador de portugal 
despede-se do brasil 

Discurso pronunciado pelo Ministro Abreu Sodre, na 
cerim6nia de despedida do Embaixador de Portugal, 
Adriano de Carvalho, em Brasilia, em 3 de julho de 1989 

E: com grande emo9ao que preside a esta 
cerimonia, com a qual o Governo brasilei
ro homenageia o amigo que encerra sua 
missao frente a Embaixada de Portugal. 
Tornou a confirmarVossa Excelencia, nes
te ultimo perfodo em que serviu entre n6s, 
suas virtu des de diplomata brilhante, dedi
cado ao aprimoramento permanente das 
rela96es entre nossos pafses. 

Ocasi6es como esta deixam um travo de 
tristeza. Assim sao as despedidas, as 
quais infelizmente nos temos de habituar 
na vida diplomatica. Mas leve Vossa Exce
lencia a certeza de que tera deixado, no 
Brasil, gratas lembran9as e inumeros ad
miradores, cultivados entre todos que tive
ram o privilegio de conhece-lo. E foram 
muitos, ao Iongo de uma proffcua carreira 
que o trouxe primeiro a Sao Paulo - onde 
se iniciou uma amizade que guardo ate ho
je com orgulho -, depois ao Rio de Janei
ro e, nestes ultimos oito anos, a Brasilia. 

Separados embora pela geografia, Brasil 
e Portugal tem a aproxima-los o idioma, 
uma cultura, um passado comuns. 

Como representante do Governo portu
gues, Vossa Excelencia contribuiu ativa
mente para aprofundar os inumeros vfn
culos que aproximam nossos povos - e 
dos quais sao reflexo as multiplas visitas 
de alto nfvel celebradas no passado re
cente. 

Entre n6s estiveram, em 1987 e 1988, o 
Presidente Mario Soares e o Primeiro-Mi-

nistro Anfbal Cavaco da Silva. 0 Presiden
te Sarney visitou Portugal em 1986, Ia re
tornando, pela segunda vez, em outubro 
passado. Em setembro ultimo tive caloro
sa acolhida em Lis boa. As consultas polfti
cas bilaterais que entao realizamos muito 
contribufram para aprofundar la9os bilate
rais e confirmar a convergencia de posi-
96es sobre amplfssima gama de quest6es 
internacionais. 

Senhor Embaixador, 

Gostarfamos, Maria e eu, que a homena
gem que hoje prestamos seja extensiva 
tambem a ilustre e estimada pessoa da 
Embaixatriz Maria Filomena. Sua dedica
yao e seu grande interesse pelas coisas do 
Brasil, atrevo-me a afirmar, terao ajudado 
fundamentalmente Vossa Excelencia a 
conduzir com tanto brilho a missao que I he 
foi confiada pelo Governo portugues em 
meu pals. Guardarao grata lembran9a da 
Embaixatriz Maria Filomena todos os que 
tiveram a honra de com ela conviver. 

Sei que o proffcuo, dedicado e eficiente 
trabalho desenvolvido por Vossa Excelen
cia no Brasil frutificara. Servira de inspira
yao para seus sucessores a frente da Mis
sao diplomatica portuguesa no Brasil. 

0 reconhecimento a valiosa atua9ao de 
Vossa Excelencia em prol do permanente 
aperfei9oamento das rela96es entre Brasil 
e Portugal e do estreitamento dos la9os 
entre brasileiros e portugueses esta ex
pressado na decisao do Presidente Jose 
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Samey de conferir-lhe a Ordem de Rio 
Branco, no Grau de Gra-Cruz. 

Trata-se de uma distinQio cujas insignias 
tenho especial prazer em impor a Vossa 
Excel6ncia por simbolizar nossa melhor 
homenagem a quem tao bern soube re
presentar o Govemo amigo de Portugal e 
seu povo. 

Dl~eureo do Mlnlatro Abreu SociN 110 .., 

COriCiecorlldo com • Gri-Cruz u Ordem do lnfMte 
Dom Henrlque, pelo Governo de Portupl 

Com justificado orgulho recebo a Gra
Cruz da Ordem do Infante Dom Henrlque, 
com que multo me honra o Governo portu
gues. Os lac;os profundos que unem o Bra
sil a Portugal, nosso idioma comum, a his
t6ria que partilhamos sao testemunhos vi
vos da forte afinidade entre nossos povos. 
A distinc;ao transcende a pessoa do home
nageado. Constitui demonstraQio renova
da da amizade carinhosa que os P.ortugue
ses dedicam a gente desta terra. e urn gas
to que me sensibiliza e pelo qual sou pro
fundamente agradecido. 

Senhor Embaixador, 

0 relacionamento fraterno entre nossos 
dois pafses demonstra que a base mais 
s61ida para o entendimento e a coopera-
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c;Ao entre OS Estados e aquela que brota 
espontaneamente da comunhao entre os 
povos. Nossa atuaQio diplomatica bilate
ral ap6ia-se no trabalho sedimentado de 
gerac;aes, que fizeram com que floresces
sem afinidades que tornam fluido o enten
dimento entre nossos pafses. Desse qua
dro maior de compreensao e cordialidade 
sao emblematicos os multiplos contatos 
oficiais de alto nfvel entre autoridades de 
urn e outro pafs, que deixaram marcada, 
em Atos e Tratados, a consolidaQio de 
uma amizade nascida no correr da hist6ria 
e na formac;ao da rac;a. 

As Diplomaclas de nossos parses cabe tao 
somente velar por que o expressivo patri
mOnio de entendimento e realizac;oes que 
construfmos ao Iongo do tempo nao cesse 
de enriquecer-se. Temos tido exlto. 

Como Chafe da Casa de Rio Branco, s6 
posso felicitar-me pela amizade que per
meia o relacionamento entre Brasil e Por
tugal. Como agraciado com a honrosa dis
tinc;Ao que me confere o Govemo portu
gu6s, sinto-me tentado a crer que fui feliz 
ao contribuir para que Brasil e Portugal se
guissem concretizando o desejo do In
fante Dom Henrique, expressado no verso 
do genial Fernando Pessoa, de que ·o mar 
unisse, ja nao separasse•. 



brasil e reino unido: coopera~ao 
na area do meio ambiente 

Dlscurso do Mlnlstro Abreu Sodre na Cerlm6nla de 
asslnatura do Memorandum de Entendlmento sobre 
Cooperaqio na Area do Melo Amblente entre o Brasil e o 
Relno Unldo, no Palacio ltamaraty, em 5 de )•Jiho de1989 

Ao apresentar a Vossa Excelemcia e ilustre 
comitiva as mais cordiais boas-vindas do 
Governo brasileiro, desejo salientar a im
portancia crescente do temario ambiental 
no contexto das relac;6es internacionais. E 
nao sem razao. A adequada protec;ao do 
meio ambiente por certo envolvera nao 
apenas ac;6es nos ambitos nacionais, mas 
tambem medidas de cooperac;ao em es
cala global, regional e sub-regional. 

Meu pafs tern ressaltado, nos inumeros fo
ros internacionais, a estreita inter-relac;ao 
entre a conservac;ao ambiental e a pro
moc;ao do desenvolvimento economico e 
social, voltado para o aprimoramento da 
qualidade da vida humana. Sao incompa
tfveis com tal prop6sito a manutenc;ao dos 
padr6es de consumo indiscriminado e de 
desperdfcio praticados pelas economias 
altamente industrializadas, assim como o 
cfrculo vicioso que associa pobreza e de
teriorac;ao af!lbiental no mundo em desen
volvimento. E na correc;ao desses desvios 
que se deve concentrar o essencial dos 
esforc;os a serem empreendidos pela co
munidade internacional nos pr6ximos 
anos. 

Sao multiples os espac;os para a atuac;ao 
con junta dos Estados e varias as alternati
vas de cooperac;ao. No campo da ciencia 
e da tecnologia, novas fronteiras, ainda 
pouco exploradas, permitem antever que 
se aprofundarao conhecimentos sabre os 
grandes ecossistemas naturais e sabre as 

perspectivas de reduzir ou neutralizar os 
impactos ambientais negatives decorren
tes da ocupac;ao economica dos territ6-
rios. No plano institucional, o intercambio 
de informac;oes, experiencias e pessoal 
capacitado fortalecera os programas na
cionais de meio ambiente. 

Brasil e Rei no Unido tern larga tradic;ao de 
colaborac;ao bilateral nas areas tecnica, ci
entffica e tecnol6gica. A cerimonia de assi
natura deste Memorandum de Entendi
mentos sabre cooperac;ao ambiental re
forc;a e confere novas prioridades ao Acor
do de Cooperac;ao Tecnica, firmado em 
1968. Amplia as possibilidades de ac;ao 
concertada entre a Agencia Brasileira de 
Cooperac;ao e a Administrac;ao do De
senvolvimento Ultramarine. Seus termos 
refletem o entendimento de nossos pafses 
de que a promoc;ao do desenvolvimento 
sustentavel e ambientalmente racional 
nao afeta o direito soberano dos Estados 
de gerir seu patrimonio natural, nem cons
titui pretexto para ingerencias indevidas 
em quest6es afetas a competencia das 
autoridades nacionais. 

Tenho a convicc;ao de que este novo pas
so em direc;ao a ampliac;ao da cooperac;ao 
bilateral no campo do meio ambiente pro
piciara, nos mais breves prazos, a defi
nic;ao e implementac;ao de inumeras inicia
tivas concretas de interesse recfproco, 
que s6 reforc;arao os s61idos lagos de ami
zade que unem Brasil e Reina Unido. 
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convenc;ao interamericana para 
prevenir e punir a tortura 

Discurso pronunclado pelo Mlnlstro Abreu Sodr,, durante a 
Cerlm6nla de Dep6slto do lnstrumento de ratlflcaqio da 
Convenqio, na sede da Organlzac;io dos Estados 
Amerlcanos, em Washington, em 20 de julho de 1989 

Senhor Secretario-geral, 

Senhores Chefes de Missoes Diplomati
cas, 

Senhoras e Senhores, 

A Constituic;:ao brasileira, promulgada em 
5 de outubro de 1988, estabelece a garan
tia da integridade flsica e moral dos presos 
e incorpora a proibic;:ao da tortura e de to
do tratamento desumano ou degradante. 

Ao efetuar hoje o deposito do instrumento 
de ratificac;:ao da Convenc;:ao lnteramerica
na para Prevenir e Punir a Tortura, o Brasil 
reitera seu compromisso constitucional 
com a protec;:ao dos direitos humanos em 
uma de suas vertentes mais significativas. 
Da assim um passo que devera ter conti
nuidade, em futuro proximo, com a con
clusao do processo de ratificac;:ao ou ada
sao a outros pactos e convenc;:oes sobre 
direitos humanos, iniciativas que se ins
crevem na consolidac;:ao de nossas insti
tuic;:oes democraticas. 

A Convenc;:ao ora ratificada pelo Brasil es
tabelece para os Estados-partes, entre ou
tras, a obrigatoriedade de prevenir e san
cionar a tortura em todas as suas formas, 
seja ela praticada por agente do poder pu
blico, seja por pessoas por ele instigadas. 
Consagra, com isso, principia essencial a 
sociedade aberta e democratica. 

Se todo ato de tortura, por mais episodico, 
por mais localizado, repugna a conscien-

cia e traz em si a corrupc;:ao do principia da 
autoridade legltima, sua impunidade, por 
cumplicidade ou omissao, carrega consi
go o germe da tirania. 

0 poder que nao reconhece os limites 
impastos pelo sentimento de humanida
de nao conhecera quaisquer limites. A 
proscric;:ao da tortura e de todas as form as 
de tratamento desumano afigura-se, des
sa forma, pedra angular do sistema demo
cratico e do exerclcio legltimo da autori
dade. 

Entre os atributos mais nobres da sobera
nia de um Estado, estara o de impor a si 
proprio, e de forma irrecorrlvel, as restri
c;:oes que decorrem dos valores que lhe 
definem a nacionalidade. Assim se define 
a Republica Federativa do Brasil: Estado 
de Direito que - a diferenc;:a do leviata, 
imagem celebre do absolutismo - deve 
conhecer e respeitar limites, em particular 
aqueles determinados pelo imperativo de 
escrupuloso respeito a integridade e a dig
nidade do indivlduo. 

A ratificac;:ao da Convenc;:ao lnteramerica
na para Prevenir e Punir a Tortura constitui 
nao apenas marco significativo no proces
so democratico brasileiro, mas tambem 
expressao de nossa determinac;:ao de 
apoiar os esforc;:os da Organizac;:ao dos 
Estados Americanos no sentido de pro
mover, mediante o estabelecimento de 
normas hemisfericas, o respeito aos direi
tos humanos em todos os parses de nossa 
regiao. 
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Dlscurso pronunclado pelo Secret6rlo-geral da OEA, 
Embalxador Joio Clemente Baena Soarea 

Esta cerimonia e significativa sob varios 
aspectos e, em primeiro Iugar, pela pre
senc;a de Vossa Excelencia nesta Casa. 

Nao posso ocultar minha satisfac;ao como 
brasileiro pelo fato de o Ministro das Rela
c;oes Exteriores de meu pais haver compa
recido a esta sede da organizac;ao regio
nal para depositar o instrumento de ratifi
cac;ao da Convenc;ao lnteramericana para 
Prevenir e Punir a Tortura. 

A presenc;a de Vossa Excelencia nos alen
ta e nos obriga a empenhar-nos ainda 
mais em fortalecer a Organizac;ao dos Es
tados Americanos como foro e instrumen
to validos para o entendimento e a coope
rac;ao hemisferica, bern como em assumir 
tarefas comuns, entre as quais a promo
c;ao e a defesa dos direitos humanos, em 
todas as suas dimensoes, ocupam Iugar 
prioritario. 

Com este ato solene, o Governo brasileiro 
reafirma sua determinac;ao de respeitar a 
dignidade da pessoa humana e, neste ca
so particular, de contribuir para a elimina
c;ao da tortura. 

Este ato, Senhor Ministro, tambem eviden
cia o interesse do Brasil na elaborac;ao de 
renovado direito internacional americano, 
uma de cujas principais expressoes sao as 
normas relacionadas com a protec;ao dos 
direitos do homem. 

Nos ultimos anos, no Ambito interamerica
no, o processo de codificac;ao e desenvol
vimento progressivo dos direitos hum~
nos sofreu notavel expansao. A 
Convenc;So Americana sobre Direitos Hu
manos - cujo processo de ratificac;So no 
Brasil se acha adiantado - cumpre acres
centar esta Convenc;ao lnteramericana pa
ra Prevenir e Punir a Tortura, aprovada na 
hist6rica Assembleia Geral de Cartagena 
das fndias, em 1985, bern como o Proto
colo Adicional a Convenc;ao Americana 
sobre Direitos Humanos em Materia de 
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Direitos Economicos, Sociais e Culturais, 
aprovado na recente Assembleia Geral de 
San Salvador. 

Menciono tambem a decisao desta ultima 
Assembleia Geral de elaborar outros ins
trumentos em materia de direitos do ho
mem, como o novo protocolo adicional ao 
Pacto de San Jose, Costa Rica, destinado 
a abolir a pena de morte, e uma conven
c;ao para prevenir e punir os desapareci
mentos forc;ados. 

Estes instrumentos complementarao e 
aperfeic;oarao os ja aprovados, assegu
rando assim a mais efetiva protec;ao aos 
direitos do homem e as liberdades funda
mentais. 

Como Secretario-geral da Organizac;ao, 
nao posso senao manifestar minha satis
fac;ao por esse processo de elaborac;ao 
legislativa, que esperamos tenha prosse
guimento e se expanda. 

0 instrumento juridico que, a partir de ho
je, vincula o Brasil a seis outros Estados, 
inspira-se, como reza seu preambulo, em 
que todo ato de tortura e outros tratamen
tos ou penas crueis ou degradantes cons
tituem ofensa a dignidade humana e a ne
gac;ao dos principios consagrados na Car
ta da Organizac;ao dos Estados America
nos e na Carta das Nac;oes Unidas, bern 
como sao violat6rios dos direitos do ho
mem e das liberdades fundamentais pro
clamados na Declarac;ao Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem e na Decla
rac;ao Universal dos Direitos Humanos. 

Esta Convenc;ao, destinada a prevenir e 
punir os excesses e abuses de agentes es
tatais, seja no exercicio de suas func;oes, 
seja excedendo-as, responde ao criteria 
de que nao pode haver razao Valida para 
infligir a uma pessoa sofrimentos fisicos 
ou mentais com a finalidade de investiga
c;ao criminal, como meio intimidat6rio, co
mo castigo pessoal, como medida preven
tiva, como pena ou com qualquer outre 
fim. 



Ao ratlflcar hoje esta Conven~o, o Gover
no braallelro realiza um ato de fe na demo
cracla e nos seus pressupostos, uma vez 
que nio ae pode organizar uma sociedade 
livre aobre bases que nao sejam de respei
to aoa direitos do homem. Enaltece o Bra
sil, Senhor Ministro, o fato de haver assi-

nado este instrumento e de ser agora um 
dos primeiros a ratifica-lo. Vejo tambem 
nessa atitude nova manifesta~o de 
confian~ do Governo brasileiro nesta Or
ganizac;ao, nos princfpios e valores em 
que ela se assenta e no papel que lhe cabe 
desempenhar em nosso hemisferio. 
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despedida do embaixador da franc;a 
Dlscurso pronunclado pelo Mlnlstro Abreu Sodr6 por 
ocaslio da cerlm6nla de despedlda do Embalxador 
da Franqa, Philippe Cuvllller, em Brasma, em 27 
de julho de 1989 

E com grande safisfa<;ao que, em nome do 
Governo brasileiro, preside a esta cerimo
nia de despedida do amigo que encerra 
sua missao a frente da Embaixada da 
Fran<;a. 

Homenageamos aqui o profissional que, 
durante o perlodo em que permaneceu no 
Brasil, deu inumeros e inequlvocos teste
munhos de suas virtudes de Diplomata, 
colaborando sempre, com grande dedica
<;ao e descortino, para o estreitamento das 
rela<;6es entre nossos parses. 

Mementos como este sao grates pela re
novada alegria de estar na companhia de 
colegas e amigos. Deixam, entretanto, um 
travo de tristeza, uma ponta de saudade 
antecipada que sempre acompanha as 
despedidas. 

Mas nao cuidemos hoje de saudades ou 
de tristezas. A vida diplomatica tem outras 
facetas, que ressaltam nao das separa
<;6es, mas des encontros e das amizades 
que conquistamos. Pela diplomacia, o ho
mem logra unir o que a geografia separa. 
Redesenha fronteiras, ja nao mais sujeitas 
aos acidentes da topografia, mas tra<;adas 
sabre, afinidades e interesses compartilha
dos. E nesse plano que Brasil e Fran<;a se 
reconhecem como na<;6es amigas e pr6-
ximas que, no contexte das rela<;6es inter
nacionais, defendem ideias e interesses 
comuns nos mais diversos setores. 

Tive a honra de presenciar, ha poucos 
dias, em Paris, as cerimonias de comemo-

ra<;ao do Bicentenario da Revolu<;ao Fran
cesa. Pude, entao, mais uma vez teste
munhar a forte afinidade que aproxima 
brasileiros e franceses. 0 respeito e a ad
mira<;ao reclprocos nascem de uma sim
patia espontAnea. Fundamentam-se, tam
bern, na comunhao de culturas e num pas
sado rico de mutuas influencias que real
<;am interesses comuns. 

Reporto-me as palavras do Presidente Jo
se Sarney que, em carta ao Presidente 
Mitterrand, sublinhava a necessidade de 
que os ideais de justi<;a e liberdade que 
inspiraram a Revolu<;ao Francesa fo~sem 
estendidos ao plano internacional. E que 
nao ha melhor caminho que o da coope
ra<;ao para que aqueles princlpios funda
mentais pelos quais lutamos possam 
frutificar. Brasil e Fran<;a, no plano das 
rela<;6es internacionais, tem dado notavel 
exemplo desse ideal de coopera<;ao. 

Senhor Embaixador, 

0 trabalho desenvolvido per Vossa Ex
celencia no Brasil ficara como um marco 
no relacionamento entre nossos pafses. 
Servira, estou seguro, de inspira<;ao para 
seus sucessores a frente da Missao diplo
matica francesa em nosso pals. 

A Embaixatriz Marie-Claire, cujos dotes de 
afabilidade, cultura e simpatia encantaram 
todos que com ela tiveram o privilegio de 
conviver, apresentamos nossas melhores 
homenagens. Atrevo-me a imaginar que a 
ela Vossa Excelencia, Senhor Embaixa-
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dor, creditara, em boa medlda, os lnume
ros &xitos profissionals que acumulou du· 
rante sua estada entre n6s. 

Em reconhecimento a valiosa atuaQao de 
Vossa ExceiAncia em favor do permanente 
aprofundamento das relaQoes entre o Bra
sil e a Fran9a e do estreltamento dos laQos 
entre nossos povos, resolveu o Presldente 
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Jose Sarney agracla-lo com a Ordem do 
Cruzeiro do Sui, no grau de Gra-Cruz. 

A dlstinQAo, cujas insrgnias tenho especial 
satisfaQAo de impor a Vossa ExceiAncla, 
slmbollzam a admlra~tao do Governo bra
sllelro por quem tanto e tao bern fez em 
prol da amlzade entre brasllelros e fran
cases. 



brasil - oit: assinatura de convenio 
sobre coopera~ao tecnica 

Dlscurso proferldo pelo Mlnlstro Abreu Sodr6 na Cerlm6nla 
de asslnatura do Convlnlo que dlsp6e sobre a crlaqio do 
Nucleo Operatlvo do Centro lnteramerlcano de 
Aclmlnlstraqio do Trabalho, flrmado com a Organlzaqio 
lnternaclonal do Trabalho,em 11 de agosto de 1989, ao 
ensejo da vlslta de seu Dlretor-geral, Michel Hansenne 

Desejo, antes de tudo, renovar, em nome 
da Ministra Dorothea Werneck e no meu 
pr6prio, as mais cordiais boas-vindas ao 
Doutor Michel Hansenne, Diretor-geral da 
Organizac;ao lnternacional do Trabalho, 
nesta sua primeira visita ao Brasil, que 
muito honra o Governo brasileiro. 

A presenc;a do Doutor Hansenne entre n6s 
represents mais urn passo no constante 
aprimoramento das relac;oes entre o Go
verna brasileiro e a OIT. lniciado por oca
siao do estabelecimento da Organizac;ao, 
em 1919, nosso relacionamento vem-se 
traduzindo, sobretudo nos ultimos anos, 
numa colaborac;ao eminentemente posi
tive. 

0 Governo brasileiro, mormente a partir de 
1985, tern procurado participar cada vez 
mais ativamente na OIT. Cito, nesse con
texte, dois setores especfficos. Em relac;ao 
aos casos de liberdade sindical, as infor
mac;oes solicitadas pelo Comite de Liber
dade Sindical da OIT a respeito de confli
tos laborais ocorridos em territ6rio nacio
nal tern sido fornecidas, tanto quanto pos
slvel, em prazos reduzidos, sem timidez 
ou preconceitos, proporcionando, dessa 
maneira, maior transparencia no trata
mento dos casos em exame. 

A outra area em que foi obtido grande pro
gresso e a da aplicac;ao das Convenc;oes 

e Recomendac;oes da OIT no Brasil. T e
mos encaminhado os textos daqueles di
plomas ao exame do Congresso Nacio
nal com maior celeridade. 

Senhor Diretor-geral, 

A visita de Vossa Excelencia ao Brasil ja 
esta produzindo seus primeiros resulta
dos. 0 Convenio que acabamos de assi
nar, que dispoe sobre a criac;ao do Nucleo 
Operative do Centro lnteramericano de 
Administrac;ao do Trabalho, marca auspi
ciosamente o infcio de uma nova e pro
flcua fase do relacionamento Brasil - OIT. 
0 acordo estabelece as bases de colabo
rac;ao em urn campo que consideramos 
ainda pouco explorado, que e 0 da coope
rac;ao tecnica no Ambito trabalhista, em 
especial nas areas de administrac;ao do 
trabalho e do desenvolvimento dos recur
sos humanos. Fac;o votos de que os resul
tados das atividades do Nucleo Operative 
do CIAT no Brasil gerem frutos muito em 
breve. 

Sao, portanto, credores dos nossos me
lhores agradecimentos o Doutor Han
senna e o Doutor Carlos de Brito, Diretor 
do Escrit6rio da OIT no Brasil, pelos esfor
c;os que tern realizado em prol do fortaleci
mento da cooperac;ao entre o Governo 
brasileiro e a Organizac;ao lnternacional 
do Trabalho. 
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camara dos deputados 
recebe o chanceler brasileiro 

lntervenqao do Mlnlstro Abreu Sodrj, em Reunlio na 
Comlssio de Relac;6es Exterlores da CAmara dos 
Deputados, em 14 de agosto de 1989 

E sempre um prazer renovado voltar a esta 
Casado Congresso. Tanto mais que, co
mo antigo parlamentar, sei avaliar, em sua 
justa extensao, o esfor~o diario aqui de
senvolvido por compatriotas meus, dedi
cades a tarefa constante - nunca facil -
da negocia~ao, da busca dos consensos 
e dos equilfbrios muitas vezes tEmues. Eis 
arum exerclcio que tambem e da natureza 
da a~ao diplomatica. Neste perlodo a 
frente do ltamaraty, muito me tenho valido 
da experi~ncia que adquiri nas lides parla
mentares. Sinto-me em casa entre con
gressistas. E como se retornasse as mi
nhas origens. 

Nestes ultimos quase quatro anos, em que 
o Presidente Sarney me tern distinguido 
com sua confian~a como executor da Poll
tics Externa do Governo, tenho coleciona
do provas de considera~ao por parte das 
duas Casas do Congresso, que muito me 
envaidecem. 

0 ltamaraty - e disso tambem me orgu
lho - tern contribuldo para aprimorar sem
pre o clima de entendimento e colabora
~ao franca que invariavelmente encontra
mos nas duas Camaras do Congresso. 
Atendemos prontamente a todas as con
voca~oes com que nos honra o Pari amen
to brasileiro. Sem inten~ao de ser exausti
vo, recordaria a colabora~ao que oferece
mos ao "Seminario Parlamentar sobre a 
Atua~ao Diplomatica e dos 6rgaos de De
fesa Nacional quanto aos interesses da 
Amazonia Brasileira". Mais recentemente, 
funcionario do ltamaraty aqui esteve apre-

sentando exposi~ao sobre o contencioso 
comercial Brasil - Estados Unidos. Hoje, 
e ao Ministro das Rela~oes Exteriores que 
cabers o prazer de, em breves tra~os, par
tilhar com os nobres integrantes da Co
missao de Rela~oes Exteriores da Camara 
algumas reflexoes sobre a Polltica Externa 
do pals. 

Noto que estao tambem presentes altos 
funcionarios do Ministerio da Fazenda, 
que poderao complementar minhas bre
ves palavras com informa~oes precisas 
sobre aspectos economicos e financeiros 
da atualidade nacional e internacional, de 
compet~ncia daquela Pasta. Nao poderia 
deixar de mencionar certos aspectos bas
tante alvissareiros ressaltados pela im
prensa de ontem, como as notlcias relati
vas ao crescimento do Brasil nos ultimos 
50 anos, registrado em relat6rio do Banco 
Mundial (s6 inferior ao dos "tigres asiati
cos"). Ou, ainda, na frente interna, as infor
ma~oes de que a industria paulista, em 
agosto, bateu todos os recordes de con
trata~oes em toda a decada. No contexte 
da dlvida externa, a opera~ao de redu~ao 
com os bancos credores certamente me
recera comentarios dos altos funcionarios 
do Ministerio da Fazenda. 

Senhor Presidente da Comissao de Rela
~oes Exteriores da Camara dos Deputa
dos, 

Antes de entrar em materia, permita-me 
Vossa Excel~ncia deixar registrado um fa-

61 



to de indiscutfvel importlncia para a con
duyao da Polrtica Externa brasileira e para 
o qual a contribui9ao do Congresso foi fun
damental. 

Em 1986, ao assumir a Pasta das Rela9oes 
Exteriores, encontrei dezenas de projetos 
de moderniza9ao da estrutura de funcio
namento do ltamaraty. 

Alguns textos que ja encontrei no Minis
terio das Rela9oes Exteriores serviram de 
base para o projeto que preparei e que, 
aprimorado pelo Senhor Presidente da 
Republica, acabou aprovado, com os me
lhoramentos aqui inseridos, pelo Con
gresso Nacional. 

0 ltamaraty esta hoje dotado de uma es
trutura moderna, estabelecida na lei de re
forma do Servi90 Exterior que Vossas Ex
celencias, em atua9ao de inestimavel im
portancia, fizeram aprovar em 1986. Na
quele diploma legal esta a base para a for
maliza9ao, em 1987, dos atos dispondo 
sabre a organiza9ao basica e o regimento 
interno do ltamaraty, assim como a remu
nera9ao, no Brasil, dos funcionarios da 
Carreira de Diplomata. 

Os resultados dessas amplas reformula-
96es ja se fazem sentir e tam merecido o 
reconhecimento deste corpo de abnega
dos servidores publicos, que fazem do lta
maraty uma lnstitui9ao de cuja qualidade 
opals se pode, a justa titulo, orgulhar. 

A contribui9ao maior do Legislador para a 
Polltica Externa do pals esta, no entanto, 
na Carta Magna, em varios de seus dispo
sitivos. Ao incorporar ao texto constitucio
nal, no Artigo 4, princfpios tradicionais de 
nossa atua9ao exterior, Vossas Excelen
cias, como Constituintes, fixaram os para
metros para nossa Diplomacia. Consoli
daram o arcabou9o da atua9ao do ltama
raty. 

Nos incisos de seu Artigo 4, a Constitui9ao 
de outubro de 1988 fixa os princlpios que 
devem nortear a atua9ao brasileira no ce
nario internacional. Sao: a independencia 

62 

nacional; a prevalencia dos direitos huma
nos; a autodetermina~o; a nao-interven-
9ao; a igualdade entre os Estados; a defe
sa da paz; a solu9ao pacifica das contro
versias; o repudio ao terrorismo e ao racis
mo; a coopera9ao para o progresso; a 
concessao do asilo politico. 

A polftica externa brasileira segue a risca 
os mandamentos constitucionais. Nossa 
Diplomacia esta aparelhada para enfrentar 
os desafios do futuro. 

A agenda internacional de um pals do por
te do Brasil e ampla e complexa. Certos te
mas, entretanto, arrolam-se entre nossas 
mais altas prioridades. Sem inten9ao de 
ser exaustivo, comentaria rapidamente al
guns deles. 

0 Brasil vem aprofundando os vlnculos 
com os pafses do Continente. Foram to
dos visitados pelo Presidente Sarney ou 
por mim, alguns mais de uma vez. 

Buscamos, na unidade latina-americana, 
a for9a para enfrentar uma con juntura eco
nomica internacional adversa, que se vern 
agravando brutalmente desde a eleva9ao 
das taxas de juros internacionais e da con
sequente eclosao da crise da dfvida exter
na. 

Plantamos, na America Latina, alicerces 
de uma polltica de integra9ao lastreada no 
entendimento e na confian9a mutua. Em 
nosso Continente ou entre os pafses do 
Terceiro Mundo, estamos conscientes da 
importancia do papel que desempenha
mos. Sepultamos suspeitas infundadas 
de hegemonias; nao acalentamos veleida
des de preponderancias. 

Com a Argentina e com o Uruguai esta
mos construindo um modelo de integra-
980 de Iongo alcance. 

0 Presidente Sarney e o entao Presidente 
Raul Alfonsfn ha alguns meses assinaram 
o Tratado de lntegra9ao, que coroa o Pro
grama de lntegra9ao, abrangendo hoje 24 
Protocolos e anexos. Pouco antes da re-



cente visita do Presidente Menem, Vossas 
Excelencias e os demais integrantes do 
Congresso Nacional aprovaram, por una
nimidade, o Tratado. A sociedade brasilei
ra, por seus representantes eleitos, deu 
assim respaldo formal e final ao programa 
de integragao. 

Como Uruguai, temos em vigor o Protoco
lo de Expansao Comercial, com nove ins
trumentos adicionais, incorporando modi
ficag6es, ampliag6es e aprofundamentos 
de preferencias tarifarias. 

Nas areas de transporte terrestre, biotec
nologia, administragao publica e comu
nicagoes, elaboramos acordos trilaterais, 
congregando esforgos brasileiros, argen
tinas e uruguaios. 

A integragao latina-americana passa ne
cessariamente pelo reforge da colabora
gao bilateral. Multiples vfnculos nos unem 
ao Paraguai. Com a Bolivia, conclufmos 
importantes negociag6es no setor ener
getico. Com a Venezuela, com a Guiana e 
com o Suriname, para s6 citar alguns, es
tabelecemos Programas de Trabalho que 
traduzem o impulse renovado a nossas 
relag6es com os vizinhos continentais. 

0 processo de entendimento e integragao 
com os pafses da America Latina mani
festa-se em varias dimens6es. 

Ao norte, o Tratado de Cooperagao Ama
zonica, resultado de iniciativa brasileira, e 
instrumento fundamental na promogao da 
cooperagao regional em diversos setores, 
inclusive na questao ambiental. 

Numa outra vertente, o Brasil estabeleceu, 
em dezembro de 1986, juntamente com 
sete pafses latino-americanos, o Mecanis
me Permanente de Consulta e Concerta
gao Polftica, conhecido como Grupe dos 
Oito. De caracterfsticas ineditas na hist6ria 
diplomatica latina-americana, o Grupe 
possibilita a concertagao de posigoes no 
mais alto nfvel, sabre vasta gama de te
mas, desde a dfvida extern a, passando pe
lo com bate ao narcotrafico, ate a preserva-

gao do meio ambiente e a integragao re
gional. 

A enfase latina-americana da polltica ex
terna brasileira insere-se no quadro maier 
da cooperagao com as nagoes em desen
volvimento. 

0 Brasil, da mesma forma que aprofunda 
seus lagos tradicionalmente densos com 
os pafses desenvolvidos do Ocidente, 
com os quais partilha valores basicos e 
ideais comuns, esta arraigadamente iden
tificado com os legftimos anseios de pro
gresso e bem-estar dos pafses do Terceiro 
Mundo. 

T emos contribuigao a dar no esforgo de 
colaboragao horizontal entre os pafses 
menos favorecidos. Em 1987, o Presi
dente Sarney instituiu a Agencia Brasileira 
de Cooperagao (ABC), que passou a cen
tralizar, sob competencia do ltamaraty, a 
coordenagao das atividades de coopera
gao tecnica internacional. A ABC tern de
sempenhado pape! importan\fssimo na 
America Latina, na Africa e na Asia. 

Na cooperagao esta a base s61ida para a 
superagao, em paz, dos entraves ao de
senvolvimento. 

Nesse contexte, inseriu-se a iniciativa bra
sileira de fazer do AtlAntica Sui uma zona 
de cooperagao livre do perigo nuclear e da 
confrontagao entre as superpotencias. 
Trata-se de contribuigao efetiva para a paz 
no mundo, compatfvel com a atmosfera de 
distensao que severn instalando no cena
rio internacional. 

Vemos com agrado a tendencia a uma cer
ta revitalizagao do multilateralismo, como 
instrumento para a redugao das tens6es 
internacionais. Temos dado, no contexte 
das deliberagoes do Conselho de Segu
ranga das Nagoes Unidas (onde o Brasil 
voltou a ocupar assento como membra 
nao-permanente), contribuigao, na medi
da de nossas possibilidades, para o enca
minhamento de conflitos regionais pen
dentes de longa data. 
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No caso de Angola, onde temos vultosos 
investimentos, aqeitamos importantes res
ponsabilidades. E um oficial-general brasi
leiro o comandante da Missao de Verifica
c;ao das Nac;oes Unidas naquele pals 
(UNAVEM). 

Saudamos a atmosfera de neodistensao 
que se vern impondo as relac;oes interna
cionais. Mas nao poderemos aceitar que 
as superpotencies venham, entre si, a or
ganizer a cena internacional ao feitio de 
um "condomfnio". Nao e admissfvel que 
aos parses mais fracos seja negado pleno 
acesso ou ampla oportunidade de interfe
rir em deliberac;oes ou decisoes que afe
tem seus legftimos interesses politicos, 
economicos ou sociais. 

Vivemos hoje uma realidade internacional 
sob muitos aspectos multipolar, que esca
pa a definic;oes simplistas. Nao ha mais Iu
gar para maniquefsmos, para imposic;oes, 
para a rigidez impermeavel dos dogma
tismos ideol6gicos. Estamos entra~do na 
era das economies dos conjuntos. Eo que 
vemos entre os Estados Unidos e o Ca
nada. Em alguns poucos anos, o Mercado 
Comum Europeu tera abolido as ultimas 
barreiras entre os Estados-membros. Os 
pafses da Bacia do Pacifico congregam 
esforc;os em torno de objetivos comuns. 
Na America Latina estamos buscando, na 
aglutinac;ao de esforc;os, a inserc;ao neste 
sistema de grandes blocos, sobre o qual 
se construira o mundo do terceiro milenio. 

A realidade internacional, assume rapida
mente novos contornos. E chegada a hora 
de encontrar os meios que permitam su
perar vel has desigualdades, antigas injus
tic;as. Criar novas formas de cooperac;ao 
para 0 desenvolvimento, esta e a tonica 
que o Brasil procura imprimir a sua atua
c;ao externa. Esta e a base de um discurso 
diplomatico solido que sabe renovar-se, 
nunca deixando de lado suas melhores 
tradic;oes e princfpios fundamentais de 
atuac;ao. 

lnfelizmente, a verdade e que ao entendi
mento que parece estar permeando o ce-
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nario politico internacional nao vern cor
respondendo avanQOs nas relac;oes entre 
o Norte e o Sui. 

Seguem os parses em desenvolvimento 
submetidos a praticas e medidas protecio
nistas unilaterais, muitas vezes ilegais. 0 
Brasil tern atuado incansavelmente nas 
negociac;oes comerciais em curso no Am
bito do GATT (na Rodada Uruguai). Temos 
buscado aperfeic;oar as regras e discipli
nes do GATT, com vistas a torna-lo um c6-
digo de conduta efetivo para o comercio 
internacional, que leve em considerac;ao 
as caracterfsticas peculiares dos pafses 
em desenvolvimento. 

Temos igualmente procurado negociar 
soluc;oes novas, imaginativas, para o pro
blema da dfvida externa, que tenham em 
conta seus aspectos politicos e de co
responsabilidade. A dfvida nao pode colo
car em risco as perspectivas de Iongo pra
zo dos parses devedores - ou seja, nao 
existe alternative aceitavel fora do desen
volvimento economico. Tampouco pode
mos estar indefinidamente condenados a 
exporter poupanc;a. Af esta um dos maio
res desafios que o Brasil enfrenta no cena
rio internacional, e que teremos de supe
rar, se desejarmos dar a nosso povo con
dic;oes de vida dignas, a que tern justo di
reito. 

Com esse objetivo, temos atuado nos ins
trumentos regionais de concertac;ao - so
bretudo no Mecanismo Permanente de 
Consulta e Concertac;ao Polltica. 

Numa outra vertente, igualmente impor
tante, ressaltam o acelerado desenvolvi
mento da tecnologia e seus efeitos sobr~ 
a organizac;ao do sistema internacional. E 
fora de duvida que o fortalecimento da po
sic;ao de cada pals, no concerto das na
c;oes, estara crescentemente condiciona
do pela capacidade que tiver de gerar, 
absorver e aplicar tecnologias novas, mais 
avanc;adas. 0 corolario pareceria ser a vir
tual marginalizac;ao dos que nao puderem 
acompanhartal processo. 0 binomio cien
cia-tecnologia esta na base do que ja se 



convencionou chamar a 311 Revoluc;ao In
dustrial. Esta, com os rapidos avanc;os nas 
tecnologias de utilizac;ao de energia, no
vas materiais, na biotecnologia e na infor
matica, moldara a feic;ao do mundo no se
culo XXI. 

Ha quem preveja - e sem muito exagero 
- que no contexto da 311 Revoluc;ao Indus
trial vira uma nova divisao internacional do 
trabalho, onde os parses que nao tiverem 
acesso a tecnologia estarao condenados 
ao segundo plano. Este e urn cenario que 
nao tern escapado as preocupac;oes de 
parses como o Brasil. Temos procurado 
contribuir para o estabelecimento de f6r
mulas que permitam reverter a tendencia 
crescenta ao controle oligopollstico das 
informac;oes e das tecnologias de ponta. 

A Diplomacia brasileira esta preparada pa
ra tratar dos novos temas que s,e acres
centam a agenda internacional. E o caso 
da protec;ao ao meio ambiente. 

Detentor de urn dos mais importantes pa
trimonies ecol6gicos do planeta, o Brasil 
esta consciente da necessidade de dedi
car tratamento equilibrado a questao am
biental, com vistas a compatibilizar o im
perative do desenvolvimento economico
social com a preservac;ao da ecologia. 

Nossa Constituic;ao e a (mica a dedicar urn 
capitulo completo ao meio ambiente, e al 
esta outra contribuic;ao hist6rica de Vos
sas Excelencias, na Assembleia Nacional 
Constituinte. 

No ltamaraty, acolhemos, entre outros 
eventos, em marc;o, a Reuniao Ministerial 
sobre o Meio Ambiente na America Latina 
e no Caribe. 0 Presidente Sarney, em ou
tubro ultimo, lanc;ava o Programa "Nossa 
Natureza", iniciativa de largo alcance, que 
demonstra nao s6 a profunda preocupa
c;ao do Governo com o tern a, como sobre
tudo nossa disposic;ao de adotar medidas 
efetivas para a preservac;ao do meio am
biente. 

Reconhecemos a validade da cooperac;ao 
internacional como complemento para os 
esforc;os nacionais de protec;ao ambiental. 
Desenvolvemos iniciativas bilaterais com 
a Alemanha Federal, o Japao, a Franc;a e 
o Reino Unido. 

Temos repelido, contudo, em todos os fo
ros, a responsabilidade pelos problemas 
ambientais com que se defronta hoje o 
mundo - derivados que sao dos pad roes 
de civilizac;ao e consumo dos parses de
senvolvidos. Rejeitamos vinculac;oes es
purias entre dlvida externa e preservac;ao 
da natureza. Nao abdicamos de nosso di
reito de gerir nossos recursos naturais. Es
sas as linhas basicas que a Diplomacia 
brasileira tern defendido na questao vital 
do meio ambiente. 

Senhor Presidente da Comissao de Rela
c;oes Exteriores, 

Estes breves comentarios sobre alguns 
dos temas mais can dentes de nossa agen
da externa fornecem urn rapido panorama 
da atuac;ao do Ministerio das Relac;oes Ex
teriores, neste momenta. Constituem so
bretudo materia de reflexao para todos e 
cada urn dos brasileiros. Varios t6picos, 
muitos deles de fundamental import~ncia, 
deixaram, por carencia de tempo, de ser 
mencionados. 

Em bora nao seja diplomata de carreira, sei 
que conto - como conta o Brasil - na Ca
sa de Rio Branco, com uma equipe de de
dicados, leais e competentes servidores 
publicos. Estou convencido de que o lta
maraty esteve sempre a altura das altas 
responsabilidades que lhe foram acome
tidas. Projetamos e defendemos sem hesi
tac;oes o interesse brasileiro, onde e quan
do necessaria. Atraves do exerclcio incan
savel da negociac;ao, aplanamos arestas. 
Procuramos contribuir para a paz e para o 
estabelecimento de urn ordenamento in
ternacional mais justo, que permita a to
dos os parses, independentemente de seu 
nlvel de desenvolvimento, o acesso ao 
progresso e ao bem-estar. 
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abreu sodre discursa em 
reuniao ministerial 

Dlscurso do Mlnlstro Abreu Sodr6 por ocaslio da 
Reunlio Ministerial de 15 de agosto de1989 
com o Presldente Jon Sarney 

Desde 1986, Vossa Excelencia me tern 
honrado com a responsabilidade de, a 
frente do ltamaraty, executar a polftica ex
terior do Governo brasileiro. 

Vossa Excelencia nao tern permitido falta
rem os meios para que o ltamaraty desem
penhe suas fungoes. 0 Ministerio esta ho
je dotado de uma estrutura moderna, esta
belecida na lei de reforma de Servic;:o Exte
rior, de 1986. De extrema importancia para 
que a Chancelaria brasileira se aparelhas
se adequadamente para a execuc;ao de 
suas atividades institucionais, a Reforma 
fazia-se necessaria ja havia alguns anos. 

Alguns projetos anteriormente elaborados 
serviram de base para o texto inicial que 
preparei e que Vossa Excelencia enrique
ceu, com fundamental colaborac;ao. A lei, 
depois aprovada pelo Congresso - cuja 
atuac;:ao foi inestimavel - , forneceu a base 
para a formalizac;ao, em 1987, dos atos 
dispondo sobre a organizac;ao basica e o 
regimento interno do ltamaraty, assim co
mo a remunerac;:ao, no Brasil, dos funcio· 
narios da Carreira de Diplomata. 

Os resultados dessas amplas reformula
c;:oes ja se fazem sentir - e tern merecido 
o reconhecimento de todo o corpo de ser
vidores do Ministerio das Relac;:oes Exte
riores. lnauguraram uma nova etapa na vi
da funcional da lnstituic;:ao. 

A participac;:ao pessoal, interessada e 
constante do Chefe de Estado na atividade 
diplomatica, suas numerosas visitas ofici-

ais a parses de todos os quadrantes do 
globo, os contatos diretos e frequentes 
que mantem com lfderes de outras nac;:oes 
deram dimensao nova e mais abrangente 
a atuac;ao da nossa Diplomacia. Constitu
em alento permanente para que o ltamara
ty siga aprimorando-se sempre na defesa 
e na projec;:ao, no exterior, dos interesses 
nacionais. 

0 Ministro das Relac;6es Exteriores eo cor
po de diplomatas brasileiros sao profun
damente gratos a Vossa Excelencia pelo 
estfmulo permanente, pela confianc;a e pe
la orientac;ao segura, que nunca faltaram. 

A polftica externa brasileira formulada por 
Vossa Excelencia segue a risca os manda
mentos do Artigo 4 da Constituic;:ao de ou
tubro de 1988. Nossa Diplomacia esta 
aparelhada para enfrentar os desafios do 
futuro. 

A agenda internacional de um pals do por
te do Brasil e ampla e complexa. Certos te
mas, entretanto, figuram entre nossas 
mais altas prioridades. Sem intenc;:ao de 
ser exaustivo, comentaria rapidamente, 
nesta oportunidade, alguns deles. 

No Governo de Vossa Excelencia, o Brasil 
vern aprofundando os vfnculos com os 
parses do Continente. Foram todos visita
dos por Vossa Excelemcia ou por mim, al
guns mais de uma vez. 

Buscamos, na unidade latina-americana, 
a forc;a para enfrentar uma conjuntura eco-
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nOmica internacional adversa, que severn 
agravando brutalmente desde a elevaQao 
das taxas de juros internacionais e da con
seqOente eclosao da crise da divida ex
terna. 

Plantamos, na America Latina, alicerces 
de uma politica de integrac;ao lastreada no 
entendimento e na confianc;a mutua. Se
pultamos suspeitas infundadas de hege
monies ou preponderancias. 

Vossa Excelencia tern dito que a integra
c;ao latino-americana passa necessaria
mente pelo reforc;o da colaborac;ao bila
teral. Multiplos vinculos nos unem ao Para
guai. Com a Bolivia, conclufmos importan
tes negociac;oes no setor energetico. Com 
a Venezuela, com a Guiana e com o Suri
name, para s6 citar alguns, estabelece
mos Programas de Trabalho que tradu
zem o impulso renovado a nossas rela
c;oes com os vizinhos continentais. 

0 processo de entendimento e integrac;ao 
com os paises da America Latina manifes
ta-se em varias dimensoes. 

Ao norte, o Tratado de Cooperac;ao Ama
zOnica, resultado de iniciativa brasileira, e 
instrumento fundamental na promoc;ao da 
cooperac;ao regional em diversos setores, 
inclusive na questao ambiental. 

Numa outra vertente, o Brasil estabeleceu, 
em dezembro de 1986, juntamente com 
sete paises latino-americanos, o Mecanis
mo Permanente de Consulta e Concerta
c;ao Politica, conhecido como Grupo do 
Rio de Janeiro. De caracteristicas ineditas 
na hist6ria diplomatica latino-americana, o 
Grupo possibilita a concertac;ao de posi
c;oes no mais alto nivel, sobre vasta gama 
de temas, desde a divida externa, passan
do pelo combate ao narcotrafico, ate a pre
servac;ao do meio ambiente e a integrac;ao 
regional. 

A enfase latino-americana que Vossa Ex
celencia imprime a politica externa brasi
leira insere-se no quadro maior da coope
rac;ao com as nac;oes em desenvolvimen-
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to. 0 Brasil, da mesma forma que aprofun
da seus laQos tradicionalmente densos 
com os paises desenvolvidos do Ociden
te, com os quais partilha valores basicos e 
ideais comuns, esta arraigadamente iden
tificado com os legitimos anseios de pro
gresso e bem-estar dos paises do T erceiro 
Mundo. 

Temos contribuic;ao a dar no esforc;o de 
colaborac;ao horizontal entre os paises 
menosfavorecidos. Em 1987, VossaExce
lencia instituiu a Agencia Brasileira de Co
operac;ao (ABC), que passou a centralizer, 
sob competencia do ltamaraty, a coorde
nac;ao das atividades de cooperac;ao tec
nica internacional. A ABC tern desempe
nhado pap~l importan,tissimo na America 
Latina, na Africa e na Asia. 

Na cooperac;ao esta a base s61ida para a 
superac;ao, em paz, dos entraves ao de
senvolvimento. 

Nesse contexto inseriu-se a iniciativa bra
sileira, inspirada por Vossa Excelencia, de 
fazer do Atlantico Sui uma zona de co
operac;ao livre do perigo nuclear e da con
frontac;ao entre as superpotencies. Trata
se de contribuic;ao efetiva para a paz no 
mundo, compativel com a atmosfera de 
distensao que severn instalando no cena
rio internacional. 

Vemos com agrado a tendencia a uma cer
ta revitalizac;ao do multilateralismo, como 
instrumento para a reduc;ao das tensoes 
internacionais. Temos dado, no contexto 
das deliberac;Oes do Conselho de Segu
ranc;a das Nac;oes Unidas (onde o Brasil 
voltou a ocupar assento como membro 
nao-permanente), contribui<;ao, na medi
da de nossas possibilidades, para o en
caminhamento de conflitos regionais pen
dentes de longa data. 

No caso de Angola, onde temos vultosos 
investimentos, ac~itamos importantes res
ponsabilidades. E um oficial-general bra
sileiro o comandante da Missao de Veri
ficac;ao das Nac;oes Unidas naquele pais 
(UNAVEM). 



Saudamos a atmosfera de neodistensao 
que se vern impondo as relag6es interna
cionais. Mas nao deixamos de afirmar, nos 
foros pertinentes, que nao poderemos 
aceitar que as superpotencias venham, 
entre si, a organizar a cena internacional 
ao feitio de urn "condominia". Nao e ad
missive! que aos parses mais fracas seja 
negado plene acesso ou ampla oportuni
dade de interferir em deliberag6es ou deci
s6es que afetem seus legltimos interes
ses, politicos ou economicos. 

Vivemos hoje uma realidade internacional 
sob muitos aspectos multipolar, que esca
pa a definig6es simplistas. Nao ha mais Iu
gar para maniquelsmos, para imposig6es, 
para a rigidez impermeavel des dogmatis
mos ideol6gicos. Estamos entrando na 
era das economias des con juntos. Eo que 
vemos entre os Estados Unidos e o Ca
nada. Em alguns poucos anos, o Mercado 
Comum Europeu tera abolido as ultimas 
barreiras entre os Estados-membros. Os 
parses da Bacia do Pacifico congregam 
esforgos em torno de objetivos comuns. 
Na America Latina estamos buscando, na 
aglutinagao de esforgos, a insergao neste 
sistema de grandes blocos, sabre o qual 
se construira o mundo do terceiro milenio. 

A realidade internacional, assume rap ida
mente novas contornos. E chegada a hera 
de encontrar os meios que permitam su
perar velhas desigualdades, antigas injus
tigas. Criar novas formas de cooperagao 
para 0 desenvolvimento, esta e a tonica 
que o Brasil procura imprimir a sua atua
gao externa. Esta e a base de urn discurso 
diplomatico solido que sabe renovar-se, 
nunca deixando de lade suas melhores 
tradig6es e princlpios fundamentais de 
atuagao. 

lnfelizmente, a verdade e que ao entendi
mento que parece estar permeando o ce
nario politico internacional nao vern cor
respondendo avangos nas relag6es entre 
o Norte e o Sui. 

Seguem os parses em desenvolvimento 
submetidos a praticas e medidas prate-

cionistas unilaterais, muitas vezes ilegais. 
0 Brasil tern atuado incansavelmente nas 
negociag6es comerciais em curse no am
bito do GA TI (na Rodada Uruguai). Ternes 
buscado aperfeigoar as regras e discipli
nas do GATI, com vistas a torna-lo urn 
c6digo de conduta efetivo para o co mercia 
internacional, que leve em consideragao 
as caracterlsticas peculiares des parses 
em desenvolvimento. 

Ternes igualmente procurado negociar 
solug6es novas, imaginativas, para o pro
blema da dfvida externa, que tenham em 
conta seus aspectos politicos e de co-res
ponsabilidade. A dlvida nao pede colocar 
em risco as perspectivas de Iongo prazo 
des pafses devedores - ou seja, nao exis
te alternativa aceitavel fora do desenvolvi
mento economico. Tampouco podemos 
estar indefinidamente condenados a ex
portar poupanga. 

Com esse objetivo, temos atuado nos ins
trumentos regionais de concertagao - so
bretudo no Mecanisme Permanente de 
Consulta e Concertagao Polltica. 

A Diplomacia brasileira esta preparada pa
ra tratar des novas temas que s,e acres
centam a agenda internacional. E o case 
da protegao ao meio ambiente. 

Detentor de urn des mais importantes pa
trimonies ecol6gicos do planeta, o Brasil 
esta consciente da necessidade de dedi
car tratamento equilibrado a questao am
biental, com vistas a compatibilizar o im
perative do desenvolvimento economico
social com a preservagao da ecologia. 

Nessa Constituigao e a unica a dedi car urn 
capitulo complete ao meio ambiente. No 
ltamaraty, acolhemos, entre outros even
tos, em margo, a Reuniao Ministerial sabre 
o Meio Ambiente na America Latina e no 
Caribe. Vossa Excelencia, em outubro ulti
mo, langava o Programa "Nessa Nature
za", iniciativa de largo alcance, que de
monstra nao s6 a profunda preocupagao 
do Governo com o tern a, como sobretudo 
nossa disposigao de adotar medidas efe-
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tivas para a preserva~o do meio am
biente. 

Reconhecemos a validade da coopera~o 
internacional como complemento para os 
esforc;os nacionais de protec;ao ambiental. 
Desenvolvemos iniciativas bilaterais com 
a Alemanha Federal, o Japao, a Franc;a e 
o Reine Unido. 

Temos repelido, contudo, em todos os fo
ros, a responsabilidade pelos problemas 
ambientais com que se defronta hoje o 
mundo - derivados que sao dos padroes 
de civilizac;ao e consume dos parses de
senvolvidos. Rejeitamos vinculac;oes es
purias entre divida externa e preservac;ao 
da natureza. Nao abdicamos de nosso di
reito de gerir nossos recursos naturals. Es
sas as linhas basicas que, sob a orienta
c;ao de Vossa Excel6ncia, a Diplomacia 
brasileira tern defendido na questao vital 
do meio ambiente. 

Estes breves comentarios sobre alguns 
dos temas mais candentes de nossa agen
da externa fornecem urn rapido panorama 
da atuac;ao do Ministerio das Relac;oes Ex
teriores, neste memento. Varies t6picos, 
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muitos deles de fundamental importlncia, 
deixaram, por carAncia de tempo, de ser 
mencionados. 

Mas estou seguro de que o ltamaraty tern 
sabido corresponder a honrosa confianc;a 
que nele deposita o Chefe de Estado, res
ponsavel unico pela formula~o da politica 
exterior do pais. 

Embora nao seja diplomata de carreira, sei 
que conto - como conta o Brasil - na Ca
sa de Rio Branco, com uma equipe de 
abnegados, dedicados, leais e compe
tentes servidores publicos da Na~o. Es
tou convencido de que o ltamaraty esteve 
sempre a altura das altas responsabilida
des que lhe foram acometidas. 

Projetamos e defendemos sem hesi
tac;oes o interesse brasileiro, onde e quan
do necessaria. Atraves do exercicio 
incansavel da negociac;ao, aplanamos 
arestas. Procuramos contribuir para a paz 
e para o estabelecimento de urn ordena
mento internacional mais justa, que permi
ta a todos os parses, independentemente 
de seu nivel de desenvolvimento, o acesso 
ao progresso e ao bem-estar. 



brasil e bolivia estreitam 
relac;oes diplomaticas 

Discurso do Ministro Abreu Sodre na Cerlmllnia de Troca 
de Condecora~C>es com os Mlnlstros das Rela~C>es 
Exteriores e Culto e de Energla e Hidrocarbonetos da 
Bolivia, Valentin Abecla e Fernando manes, em Brasma, em 
25 de agosto de 1989 

Este evento retrata a profunda amizade 
que une dois pafses empenhados invaria
velmente na busca de caminhos conjun
tos para o progresso e bem-estar de seus 
povos. 

A decisao do Presidente Jose Sarney de 
condecorar Vossas Exceh~ncias traduz o 
respeito, o aprego e a admiragao do Go
verne de meu pafs por dois ilustres bolivia
nos que tern contribufdo fundamental
mente para o aprimoramento das relag6es 
entre vizinhos e irmaos. 

Considero a Gra-Cruz do Condor dos An
des - com a qual muito me honra e sensi
biliza o Governo do Presidente Paz Estens
soro - homenagem que ultrapassa a pes
sea do agraciado. Distingue nao s6 a mim, 
mas a todos meus compatriotas que, irma
nados com o povo boliviano, nao medem 
forgas na luta solid aria pela superagao das 
travas do subdesenvolvimento. 

0 que temos realizado, com realismo e 
sem esmorecimento, deve ser visto contra 
o pano de fundo maior da integragao lati
no-americana, esse objetivo tao caro a 
nossos pafses. 

Salientava ha pouco o Presidente Jose 
Sarney que "a integragao da America Lati
na passa pel a cooperagao bilateral". 

A concretizagao dos acordos de compra e 
venda de energia eletrica, polietileno e 
ureia, bern como do contrato financeiro 
entre OS dois Bancos Centrais, no ambito 

estabelecido nas Reversais de 2 de agosto 
de 1988, assim como as Notas que hoje 
trocamos corroboram a sensibilidade po
lftica dos Presidentes Sarney e Paz Estens
soro. Ambos os Chefes de Estado foram 
sabios ao dar impulse polftico ao processo 
de cooperagao energetica entre Brasil e 
Bolivia. Nao lhes faltara o credito das gera
g6es futuras. 

Neste mundo cada vez mais interdepen
dente, pafses em desenvolvimento como 
os nossos nao podem deixar escapar 
oportunidades efetivas de complementa
gao de suas economias. 

A geografia e o tradicional entendimento 
entre nossos pafses sao, por si, fatores de 
estfmulo permanente - quase esponta
neo - para o estreitamento das relac;oes 
bilaterais. A n6s cabe perseverar sempre 
na constante identificac;ao de novas for
mas de cooperac;ao. S6 assim, juntos, 
venceremos as barreiras ao desenvolvi
mento. 

A integragao energetica, fruto de nossa 
vontade polftica comum, e passo funda
mental no aprimoramento das relac;oes 
brasileiro-bolivianas. Nossos Governos 
demonstram que optaram pela via da co
operagao e do entendimento para viabili
zarem o desenvolvimento economico de 
suas nag6es. 

Senhor Ministro Valentin Abecia, 

Senhor Ministro Fernando lllanes, 
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A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui e a 
Ordem de Rio Branco, nos graus de Gra· 
Cruz, cujas insrgnias tenho, neste memen
to, a honra de impor-lhes simbolizam ore
conhecimento do povo e do Governo do 
Brasil de que Vossas ExceiAncias se fize
ram merecedores pelo muito que realiza
ram em prol da amizade e da cooperac;ao 
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entre nossos parses. A Gra-Cruz do Con
dor dos Andes com que me distinguiu o 
Presidente Victor Paz Estenssoro permite
me imaginar - e espero nao estar faltando 
a modestia - que contribuf em alga para 
a nobre tarefa de aprofundar ainda mais a 
amizade entre nossos povos. Se assim foi, 
tenho entao justa motive de orgulho. 



ordem de malta condecora 
chanceler brasileiro 

Discurso proferido pelo Ministro Abreu Sodre por ocasiiio 
de sua condecorac;ao pelo Embaixador da Ordem de Malta, 
em Brasilia, em 14 de setembro de 1989 

Esta e, para mim, ocasiao de significado 
muito especial. Recebo, sensibilizado, ho
menagem que muito me honra da Ordem 
Soberana, Militar, Hospitaleira de Sao 
Joao de Jerusalem, de Rodes e de Mal
ta. Testemunho - e o fago com grande 
prazer -, o zelo fmpar com que seus ilus
tres representantes e, em especial, Vossa 
Exceh~ncia, Senhor Embaixador, se tem 
dedicado a estreitar os lagos que unem a 
Ordem e o Governo brasileiro. 

A carencia de recursos nao inibe a Ordem 
de Malta no cumprimento de seus nobres 
objetivos; nada abala sua firme determina
gao de minorar o sofrimento dos desafor; 
tunados, onde quer que se encontrem. E 
um trabalho obstinado, dig no, que nao co
nhece fronteiras; que se tem desenvolvido 
desde o longfnquo ano de 1099, quando 
dele nos chegam os primeiros registros. 

Sem nunca abandonar seu objetivo his
t6rico de defesa da fe crista, a Ordem vem
se dedicando, com maier enfase em nos
sos dias, a I uta contra a fome, a miseria, a 
doenga e a ignorancia no mundo. Sao ma
les que flagelam sobretudo as nagoes em 
desenvolvimento, tao penalizadas por 
uma conjuntura internacional extrema
mente adversa e in justa. Em dezembro de 
1951, o Brasil reconhecia o estatuto inter
nacional da Ordem e estabelecfamos re
lagoes diplomaticas. Desde entao, nao 
tem passado despercebida aos Gover
nantes, e menos ainda a gente brasileira, 
a contribuigao inestimavel desses cavalei
ros da fe e da justiga. 

Atraves da Missao diplomatica, das asso
ciagoes nacionais sediadas nas cidades 
de Brasilia, Rio de Janeiro e Sao Paulo e 
tambem de suas representagoes interna
cionais, a Ordem tem marcado sua pre
senga em quase todo o territ6rio nacional. 

Relevo, Senhor Embaixador, apenas para 
citar uns poucos exemplos, a assistencia 
prestada aos portadores de hansenfase: 
no Territ6rio do Amapa, como resultado 
do Convenio firmado entre o Governo lo
cal, o Ministerio da Saude e a Associagao 
dos Cavaleiros de Malta de Brasilia e Brasil 
Setentrional; na Regiao do Oiapoque, na 
Vila da Prata em Belem, onde sao assis
tidas 2.000 pessoas; no Rio de Janeiro, 
atraves da agao do Hospital Frei Antonio. 

Ressalto tambem a obra realizada em fa
vor dos idosos e da infancia. Neste ultimo 
campo, por intermedio de creches que 
cuidam de quase 1.000 criangas, forne
cendo-lhes alimentagao, atendimento me
dico e orientagao psicopedag6gica gratui
tos, muitas vezes estendidos a suas famf
lias. 

Louvavel, igualmente, e o trabalho de me
dicina preventiva, por meio do qual os 
hospitais mantidos pel a Ordem distribuem 
medicamentos, elaboram programas de 
vacinagao e de orientagao sanitaria, pres
tam servigos de acompanhamento pre-na
tal e de assistencia a maternidade, junto as 
populagoes carentes das localidades dis
tantes dos grandes centros. 
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Agradego profundamente a Gra-Cruz com 
Faixa e Placa da Ordem de Merito Meli· 
tensi, Classe Especial, com que acabo de 
ser agraciado. E um testemunho mais de 
uma long a e profunda amizade que o povo 
brasileiro tem sabido prezar e da qual nos 
orgulhamos todos. Para mim, pessoal
mente, e motive de justo orgulho e reno
vade satisfagao. Como Governador de 
Sao Paulo, fui honrado, durante a grata 
visita ao meu Estado do Grao-Mestre da 
Ordem, com a Gra-Cruz da distingao em 
cuja Classe Especial sou, agora, inclufdo. 
Trata-se de honraria que muito me envai
dece, como cidadao e como Chanceler de 
meu pals. 

Senhor Embaixador, 

Ha muito nos conhecemos. Tornamo-nos 
bons amigos desde o tempo em que Vos
sa Excel€mcia representava, entre nos, 
com o brilho e a competencia de sempre, 
o Governo italiano. Sinto-me, pois, a von-
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tade, nesta ocasiao, para louvar-lhe, entre 
suas multiplas e reconhecidas qualidades, 
a sensibilidade e o bom gosto tao bem 
simbolizados na escolha que um dia fez 
desta grande e tao admiravel dama que e 
a Embaixatriz Giglioli. 

Yvonne, a quem Maria e eu dedicamos 
nossa melhor estima, e pessoa generosa, 
cuja afabilidade, inteligencia e cultura en
cantam a todos os que tem a sorte de 
conhece-la. Sua presenga, hoje, nesta ce
rimonia que me e tao grata, muito me 
sensibiliza. 

Esteja, Senhor Embaixador, seguro de 
que portarei com muita honra a condeco
ragao que acabo de receber. 

Nela, recordarei sempre os elevados pro
p6sitos que historicamente inspiram a Or
dem de Malta, na sua nobre e incansavel 
luta em favor dos desvalidos. 



comissao mista brasil - cee 
Discurso pronunclado pelo Secretarlo-geral das Relaqc>es 
Exterlores, Embalxador Paulo Tarso Flecha de Uma, na 
abertura da Comissao, em Bruxelas, em 19 de julho de 1989 

Senhor Presidente, 

A realizac;ao de uma sessao da Comissao 
Mista e sempre um memento importante 
nas relac;oes entre as duas partes de um 
acordo de cooperac;ao. No case especlfi
co desta reuniao da Comissao Mista Bra
sil - CEE ve-se, Senhor Comissario, que 
as duas partes quiseram destacar ainda 
mais o relevo que dao ao encontro, pela 
composic;ao das duas delegac;oes e pela 
abrangencia des temas acordados para 
serem tratados, reveladoras, ambas, da 
boa evoluc;ao do relacionamento bilateral 
e des bans resultados que do encontro se 
espera. 

Com efeito, vern a delegac;ao brasileira 
composta de um numero importante de 
personalidades destacadas nos diversos 
dominies da administrac;ao federal envol
vidos na cooperac;ao com a CEE e conta 
ela, pela primeira vez, com a assistencia 
do ilustre Presidente do Conselho Empre
sarial Brasil - CEE, clare sinal das inova
c;oes ocorridas no relacionamento bilate
ral desde o ultimo encontro, em Brasilia, 
em novembro de 1987. Quis o Senhor 
Presidente da Republica, tambem, que, 
como uma demonstrac;ao do interesse 
que dedica o Governo brasileiro as rela
c;oes com a Comunidade Economica Eu
ropeia, a conduc;ao des trabalhos, do I ado 
brasileiro, se processasse em nlvel mais 
elevado do que o das reunioes anteriores. 
Que Vossa Excelencia, Senhor Comissa
rio, Senhor Presidente, dirija os trabalhos 
pelo lado comunitario, nos enche de orgu-

lho e de satisfac;ao. Vemos nesse gesto da 
Comissao uma demonstrac;ao que nos en
vaidece do interesse que a Comunidade 
tern pelas relac;oes com o Brasil e a garan
tia de que os trabalhos da Comissao Mis
ta, e os resultados que dela se esperam, 
serao os mais proveitosos para nosso 
pals, para a Comissao e para os Estados
membros da CEE. Sua reputac;ao de ho
mem com ampla visao estrategica aliada 
a uma provada capacidade de atuac;ao 
pragmatica sao a melhor garantia do su
cesso desejado para o nosso encontro. 

Dizia, Senhor Presidente, que esta reuniao 
se realiza num memento proplcio das rela
c;oes bilaterais. Com efeito, nos anos re
centes tem-se multiplicado as iniciativas 
de parte a parte e tambem as conjuntas no 
sentido de reforc;ar os lac;os de coopera
c;ao reclproca e de ampliar a base de nos
sas relac;oes. Nos ultimos dais anos, den
tro de um marco de ac;ao que reflete um 
novo interesse da Comunidade e des Es
tados-membros pelas relac;oes com a 
America Latina, foram aprovadas pelo 
Conselho propostas da Comissao no sen
tide de reforc;ar e diversificar as relac;oes 
com o nosso continente e, em particular, 
como meu pals. Uma representac;ao di
plomatica comunitaria se estabeleceu em 
Brasilia, tendo o Presidente Jose Sarney 
buscado distinguir o primeiro agente di
plomatico comunitario no Brasil receben
do pessoalmente suas cartas credenciais. 
Poucos meses depois, per ocasiao da se
gunda reuniao da Comissao Mista, o Go
verne brasileiro e a Comissao das Comu-
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nidades decidiram patrocinar a instala~ao 
do Conselho Empresarial Brasil - CEE, 
iniciativa pioneira no campo das rela~oes 
externas brasileira e comunitaria, havendo 
cabido a Vossa Excelencia, Senhor Co
missario, representar a Comunidade no 
evento. Dentro do mesmo esplrito de den
sificar as rela~oes nao competitivas, ex
plorando as possibilidades de associa-
90es de carater empresarial entre as duas 
partes, foram tomadas varias iniciativas do 
lado brasileiro, havendo a Comissao sido 
procurada por representantes de Gover
nos estaduais, entidades federais e outras 
de natureza privada para a conclusao de 
acordos de coopera9ao sobretudo no do
minic industrial. Acordos foram firmados 
com representantes dos Governos do Es
tado do Rio de Janeiro, de Sao Paulo, de 
Minas Gerais e de Pernambuco, ou com 
representantes de entidades a eles liga
das, bern como como Institute Nacional 
da Propriedade Industrial. Visitas de alto 
nlvel foram trocadas, havendo visitado o 
Brasil o Comissario Claude Cheysson, o 
Comissario Karl Narjes e Vossa Excelencia 
mesma e havendo visitado a Comissao, 
em viagem espedfica para esse fim, o Mi
nistro Iris Rezende, a testa de uma alta
mente representativa delega9ao. Da mes
ma forma como a abertura do campo de 
coopera9ao industrial, a cria9ao da Sub
comissao de Coopera9ao Cientffica e Tec
nica ensejou o desenvolvimento de toda 
uma nova area de coopera9ao eo inter
cambia de visitas de altos funcionarios. Os 
acordos de natureza comercial que nos 
unem tem funcionado regularmente, com 
esplrito de coopera9ao de ambas as par
tes. No campo internacional, delega~ao 
do Brasil e delega9oes comunitarias tem 
encontrado frequentes ocasioes de traba
lharem lado a lado, por interesses co
muns. Temos uma comunica~ao fluida 
por nossos canais diplomaticos. 

A esse quadro favoravel nas rela9oes entre 
o Governo brasileiro e a Comissao nao 
podemos deixar de acrescentar quanto 
tern sido util o dialogo que se estabeleceu, 
tambem nestes dois ultimos anos, entre o 
Governo brasileiro e os Doze, no marco da 
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coopera~ao internacional do Conselho 
Europeu. 

Nao quer dizer tudo isso que nao persis
tam areas em que difiram os nossos inte
resses e em que maiores progresses nao 
possam ser realizados para harmoniza
los. A primeira delas e, obviamente, a area 
comercial, dominic por excelencia da ativi
dade comunitaria nos termos do Tratado 
de Roma. 

Nao obstante o bom desenvolvimento das 
rela9oes comerciais bilaterais, estamos 
convencidos de que elas estao Ionge de 
chegar ao patamar do que podem ser 
suas reais possibilidades. lsso se aplica, 
particularmente, no que diz respeito ao co
mercio de produtos industriais. Basta dizer 
que, para um volume de comercio aproxi
madamente igual ao que existe entre o 
Brasil e os Estados Unidos da America, a 
Comunidade represents para a produ9ao 
industrial brasileira um mercado propor
cionalmente inferior em 50%. Mas tambem 
no que diz respeito ao comercio de produ
tos agrlcolas e pecuarios, estao Ionge de 
ser alcan9adas as potencialidades de in
tercambio e isso nem sempre e o resulta
do de fatores do mercado, mas o dos artifl
cios a ele impostos. 

Estou consciente de que tais artiflcios nao 
existem apenas do lado comunitario e que 
do lado brasileiro persistem obstaculos a 
importa9ao que sao fatores limitativos do 
comercio bilateral. Sabe Vossa Excelencia 
muito bern que tais limita9oes de nossa 
parte correspondem a exigencias deriva
das de uma situa9ao global internacional 
que penaliza de forma insustentavel os 
parses em desenvolvimento. Quante gos
tarlamos de dedicar a importa~oes o que 
somes for~ados a remeter, de forma intei
ramente esteril para o bem-estar das po
pulaC,ioes de todos, credores e devedores, 
no servi9o de uma dlvida que aparece ca
da dia mais absurda e ate mesmo inlqua! 
Nao seria o caso de pensar quantos em
pregos seriam gerados na Comunidade 
como simples fato de poderem nossos 
pafses desviar para importa9oes produ-



tivas o que hoje sao forgados a remeter pa
ra servir basicamente a atividades espe
culativas das instituigoes financeiras? 

Sei que a Comunidade alega nao dispor 
de competencia para tratar do problema 
da dfvida externa, nos termos do Tratado 
de Roma. Mas as realidades do mundo 
contemporaneo se tern provado mais im
positivas do que a letra do Tratado e, sem 
que o Tratado de Roma o determine, no
vas formas de cooperagao estao surgindo 
entre a Comunidade, os Doze e terceiros 
parses, de que sao exemplos mais mar
cantes, de um lado, a cooperagao polftica 
que comega a institucionalizar-se - como 
e o caso do dialogo entre os Doze e o Gru
po do Rio - e, de outro, a cooperagao in
dustrial, com formulas inovadoras e ousa
das como sao a criagao comunitaria do 
programa "International Investment Part
ners." Por que nao reconhecer, entao, que 
o problema da dfvida nao pode ser igno
rado e dissociado do problema comercial 
no exame das questoes que entravam ou 
reduzem o intercambio comercial? 

Outros campos, ainda, estao-se abrindo a 
cooperagao internacional, numa clara de
monstragao de que o progresso nao pode 
mais ser o privilegio de algumas nagoes, 
por importar a todos os povos as sequelas 
positivas e negativas que dele decorrem. 
Refiro-me as questoes ambientais e refire
me, tambem, ao problema das transferen
cias tecnologicas. 

Com efeito, em anos recentes estamos ve
rificando o despertar generalizado da 
consciencia de que os efeitos da revolu
gao industrial, por um lado, e da pauperi
zagao, por outro, conduzem a pertur
bag6es ambientais que poem em risco a 
propria sobrevivencia da humanidade. La
mentavelmente, os dois efeitos estao in
terligados, pois e 0 modelo de desenvolvi
mento industrial que nos vern dos pafses 
mais ricos o principal causador nao so da 
devastagao direta do meio ambiente pel as 
emanagoes de industrias que sao o apa
nagio das nagoes mais desenvolvidas, 
mas tambem e ele o causador, por via in-

direta, dos fenomenos de desorganizagao 
da produgao agricola e de desordenada 
ocupagao das terras que provocara, em 
muitos casos, a deterioragao da cobertura 
vegetal em pafses menos desenvolvidos. 

Nesse capitulo de preservagao ambiental 
podemos orgulhar-nos, Comunidades Eu
ropeias e Brasil, de havermos seguido 
uma trilha de exemplar cooperagao. 0 
Projeto Ferro-Carajas, estabelecido com a 
cooperagao finance ira da CECA, e um mo
dele de aproveitamento de recursos natu
rais com cuidadosa preservagao do meio 
ambiente. Estamos convencidos de que 
muito podemos fazer, de forma coopera
tiva, a esse respeito. 

Outro campo onde ja nao e possfvel cer
rarem-se as nagoes a cooperagao interna
cional e o tecnologico. 0 mundo contem
poraneo e do futuro e cada vez mais o 
mundo da tecnologia de ponta, um mundo 
no qual formas cad a vez mais eficientes de 
produgao tern que ser descobertas e ado
tadas a fim de permitir uma maior distri
buigao do bem-estar e da prosperidade, 
uma repartigao mais equitativa das con
quistas da civilizagao. Meu pals encontra
se hoje em dia, Senhor Presidente, em 
condigoes particularmente favoraveis a 
uma cooperagao mutuamente benefica 
no campo cientffico e tecnologico pois, 
gragas a consideraveis progresses tanto 
na pesquisa como nas aplicagoes indus
triais, pode hoje o Brasil nao apenas me
lhor absorver a tecnologia de outros 
centres de excelencia e desenvolver con
juntamente projetos e empreendimentos 
com esses centres, mas contribuir, tam
bern, para o progresso de outras regioes 
com o cabedal de suas experiencias e de 
suas potencialidades. Nesse sentido, es
tamos particularmente interessados em 
ampliar a base de cooperagao cientlfica e 
tecnologica que ja existe entre o Brasil e a 
Comunidade e em explorar ao maximo to
das as possibilidades que para isso axis
tam. 

Nao quero finalizar, Senhor Presidente, 
sem mencionar um outro aspecto das rela-
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c;oes bilaterais que nao pode ser menos
cabado no exame de qualquer programa 
de atividades a medio prazo: refiro-me as 
conseqOencias de 1992 para as relac;oes 
entre o Brasil e a Comunidade. 

Somos dos que se regozijam de ver os 
progresses alcanc;ados palos parses co
munitarios na via do desenvolvimento eco
nOmico e social harmonizado da Europa, 
instrumento da consolidac;ao da paz e da 
aproximac;ao polftica entre todas as na
c;oes do continente. Mas vemos com in
quietac;ao que a prosperidade das nac;oes 
mais desenvolvidas se esteja consolidan
do a expensas do crescimento econcmico 
de outras areas do mundo, do seu equili
bria social, e de sua estabilidade polltica. 

Os desequillbrios atualmente existentes 
sao de tal modo insustentaveis que, no 
proprio interesse das nac;oes desenvolvi
das, torna-se urgente enfrentar suas cau
sas e buscar soluc;oes apropriadas. 

Esta reuniao da Comissao Mista nao e, 
obviamente, a ocasiao para debater as
suntos que transcendem o quadro regular 
da nossa cooperac;ao recfproca. Mas e lo
cal apropriado para a manifestac;ao de in
quietac;oes que dizem respeito ao futuro 
das nossas relac;oes e e com esplrito intei
ramente construtivo que deixo esta men
c;ao a um aspecto das relac;oes internacio
nais que, ao ver de meu Governo, perma
nece subjacente a todo e qualquer progra
ma de cooperac;ao a largo prazo. 

Senhor Presidente, 

Estou certo de que estes dois dias de tra
balho conjunto darao testemunho, mais 
uma vez, das excelentes relac;oes que 
existem entre o Brasil e a Comunidade 
EconOmica Europeia, entre o Governo 
brasileiro e a Comissao das Comunida
des, e contribuirao para um maior estreita
mento dos vlnculos que nos unem. 

Discurso pronunciado pelo Comissario Abel Matutes 

Es para mi una gran satisfaccion inaugurar 
em Bruselas los trabajos de Ia Comision 
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Mixta Comunidad Europea - Brasil que 
comienzan este dfa. 

No puedo olvidar, en efecto, que poco 
antes de asumir Ia responsabilidad de di
rigir las relaciones de Ia Comision Europea 
con America Latina, tuve oportunidad de 
hacer un viaje oficial a Rio de Janeiro para 
inaugurar allf el Business Council Comuni
dad - Brasil, producto de una decision de 
Ia Comisi6n Mixta en su reuni6n anterior a 
Ia presente. 

En aquella ocasi6n tuve ocasi6n de 
conversar con dirigentes y hombres de 
empresa brasileflos en quienes detecte un 
gran interes en estrechar las relaciones 
economicas con Ia Comunidad. 

Era entonces responsable de Ia polltica 
orientada a Ia pequefla y mediana empre
sa europea y de Ia ingenierla financiera 
necesaria para estimular su crecimiento. 

Prometf entonces, consciente como siam
pre de Ia proyeccion economica brasileiia, 
que Brasil serla el primer pals latinoameri
cano que quedarla conectado con uno de 
los instrumentos de promocion que me 
habla cabido el honor de desarrollar: el 
BC-Net. 

Ha pasado poco mas de medio aiio desde 
aquella visita, en representacion de mi 
buen amigo y antecesor en este puesto, 
Claude Cheysson, y hoy me corresponde 
intensificar las relaciones de Ia Comision 
hacia America Latina en general y con 
Brasil en particular. 

Es esta Ia primera Comision Mixta de Ia 
Comunidad con un pals latinoamericano 
que tengo posibilidad de inaugurar. El que 
sea Brasil dicho pals me llena de satisfac
cion. 

La Comunidad, en marcha hacia Ia crea
cion del gran mercado, abierta al desarro
llo de nuevas tecnologias, avistando nue
vas horizontes de integracion, se esta 
convirtiendo en Ia gran referencia del co
mercio internacional del futuro. 320 millo
nes de consumidores con altos ingresos, 



acostumbrados a un elevado nivel de cali
dad y competencia, proclives a Ia experi
mentaci6n con productos y servicios, 
habituados a cubrir una gran parte de su 
demanda con bienes procedentes del ex
terior, constituyen un elemento motor de 
Ia economfa internacional al que ningun 
pals puede ser insensible. 

Esta Comunidad se Ianza a una nueva 
experiencia de integraci6n que, de cara a 
sus potencialidades ultimas, se encuentra 
todavfa en sus comienzos. 

Los aflos pas ados han eliminado todo ves
tigia de lo que dio en denominarse Ia "eu
roesclerosis". La Comunidad ha empeza
do a gozar del impulse combinado que 
precede de Ia anticipacion del gran merca
do y del esfuerzo de reestructuracion ini
ciado inmediatamente despues de Ia crisis 
del petroleo. La desregulacion avanza. La 
economfa social de mercado, genuina 
creacion europea, despliega sus potencia
lidades y lo hace encontrando en Ia propia 
dinamica interna de Ia Comunidad Ia fuer
za impulsora de configuracion del porve
nir. 

La Comunidad esta abierta tanto al futuro 
como al resto del mundo. La creacion del 
gran mercado es una aventura inconcebi
ble en otra perspective. 

A nuestros socios les interesa aprove
charse de las nuevas oportunidades que 
depara un mercado mas unificado y dina
mice. A nosotros nos interesa asociar al 
mayor numero posible de pafses a que se 
beneficien de los resultados de Ia nueva 
singladura que emprende Ia Comunidad. 

Este juego, que yo creo sinceramente es 
de suma positiva para Ia Comunidad y 
para nuestros socios, ya sean pafses in
dustrializados o en vfas de desarrollo, no 
puede solo discurrir per Ia apertura en el 
plano de los intercambios. Ha de anclarse 
ademas, solidamente, en un terrene exci
tante y prometedor: el de Ia cooperacion. 
En el plano de los intercambios Ia Comu
nidad es deficitaria casi estructuralmente 

en sus relaciones con Brasil. Es una de 
nuestras aportaciones fundamentales al 
crecimiento economico brasileflo. Los 
productos de este origen son tambien los 
que se benefician en mayor grade y volu
men del sistema de preferencias generali
zadas comunitario. Detras de estes 
fenomenos late el efecto combinado de 
tres elementos: Ia apertura del mercado 
europeo, Ia informacion mejorada de los 
empresarios brasil enos y, como no, Ia di
versificacion productive de Ia economfa de 
ese gran pafs que es el Brasil. 

Perc Ia evolucion registrada en el plano de 
los intercambios es insuficiente para ele
var al nivel debido las relaciones economi
cas mutuas. 

Es precise, en efecto, trascender Ia rela
cion comercial para asentar solidas bases 
de interaccion economica. Yo entiendo 
que una de esas bases es Ia cooperacion 
industrial, Ia cooperacion entre los deci
sores que alientan los procesos de inver
sion y de innovacion tecnologica, Ia 
cooperacion que se produce entre las em
presas, motores de nuestros sistemas 
econ6micos mixtos. 

Desde junio de 1987, cuando el Consejo 
de Ministros comunitario aprobo una serie 
de orientaciones en materia de coopera
cion industrial con los pafses latinoameri
canos, asiaticos y del Mediterraneo, Brasil 
ha side aquel en el que Ia Comision ha 
lanzado mayor numero de experiencias
piloto. 

Soy bien consciente de que estas iniciati
vas se realizan en un ambito nuevo, tanto 
para el empresariado brasileflo como para 
los organos comunitarios. La Comision no 
desea, ni puede, sustituirse a los Estados 
Miembros de Ia Comunidad, todos con 
polfticas mas o menos desarrolladas de 
promocion de Ia inversion propia o de pe
netracion en un mercado de tan amplias 
posibilidades como el brasileflo. 

Lo que Ia Comision sf puede hacer, per el 
contrario, es contribuir a Ia generacion de 
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un cierto valor aliadido, que complements 
tales esfuerzos en una perspectiva global, 
europea. 

A tal efecto hemos empezado a desarrollar 
instrumentos especfficos de variada natu
raleza que poco a poco son aplicados a 
esa cooperaci6n. La creaci6n del mercado 
integrado habra de dar un impulse adicio
nal favorable al papel de Ia Comisi6n de 
generar inputs complementarios a los de 
Indole estrictamente nacional. 

En estos dos ofas ustedes pasaran revista a los aspectos centrales de las relaciones 
mutuas y examinaran las cuestiones que 
penden sabre las mismas. Permftanme 
que detenga mi atenci6n sabre un aspecto 
fundamental; a lo largo de los ultimos alios 
las relaciones entre Ia Comunidad y Ame
rica Latina, y por ende tambien entre Ia 
Comunidad y Brasil, han estado marcadas 
por una paradoja. 

All ado de una majora notable en el ambito 
politico y de acercamiento entre las dos 
regiones, los intercambios no se expan
den y mantienen su concentracion excesi
va en una gama limitada de productos. 
Frente a Ia fuerte penetracion del mercado 
comunitario por parte de los nuevas ex
portadores asiaticos en el ambito mas di
namico por excelencia, el de los productos 
industriales, Ia Europa comunitaria cono
ce poco a Ia America Latina industrial. Y, 
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sin embargo, con un comercio internac::io
nal mas competitive, sometido a una pre· 
si6n constants en favor del fortalecimiento 
de su multilateralizaci6n y liberalizaci6n, Ia 
Comunidad crea las bases para Ia intensi· 
ficaci6n de una apertura congruente con 
Ia nueva division internacional del trabajo 
que Ia evolucion tecnol6gica esta gene
rando. 

La Comunidad, pues, puede hacer mas 
por contribuir a Ia deseable diversjficaci6n 
exportadora de America Latina e incluso a 
su diversificaci6n productiva. La transfe
rencia de tecnologfa, know-how, formas 
de organizaci6n y metodos de gesti6n eu· 
ropeos puede impulsar una dinamica in
terna al continente en cuanto logremos, 
unos y otros, facilitar de manera constante 
y permanente elflujo de conocimientos y 
capitales. 

Esa gran potencia economica que es Bra
sil tiene una influencia innegable en Ia 
orientacion del continente. La apertura de 
su economfa y de Ia sociedad, que tan 
considerablemente ha avanzado en los ul
timos alios, es un paso en Ia buena dirac
cion. 

Mucha desearfa que en el proximo futuro 
Ia apertura brasilelia y Ia apertura comuni
taria se enlazaran en una dinamica combi
nada cuyo efecto no puede ser sino 
beneficioso para Brasil y para Ia Comuni
dad. 



xviii reuniao da comissao mista 
teuto-brasileira de coopera~ao 

cientffica e tecnol6gica 
Discurso do Mlnistro, lnterlno, das Relaq6es Exterlores, 
Embalxador Paulo Tarso Flecha de Uma, por ocaslio da 
abertura da Reunlio, em Brasilia, em 28 de agosto de 1989 

Senhor Secretario de Estado Gerhard Zil
ler, 

Senhores Membros da DelegaC(ao da Re
publica Federal da Alemanha, 

Senhores Membros da DelegaC(ao brasi
leira, 

E com renovada satisfagao pessoal e pro
fissional que abro hoje os trabalhos da Co
missao Mista Teuto-Brasileira de Coopera
C(ao Cientffica e T ecnol6gica. Ao prazer de 
reencontrar velhos amigos alia-se, desta 
feita, o privilegio de, juntamente com Vas
sa Excelemcia, Senhor Secretario de Esta
do, ser tambem partfcipe de urn evento 
que adquire valor simb61ico especial neste 
anode 1989. 

Dou-lhes as boas-vindas a Brasilia num re
encontro que podemos, com justa orgu
lho, qualificar como urn marco altamente 
significative - e mesmo hist6rico - na 
nossa proffcua relaC(ao. Com efeito, ha 
vinte anos, em 9 de junho de 1969, esta
belecia-se o quadro institucional que viria 
a permitir, numa estrutura de custos com
partilhados, o intercambio de numerosos 
pesquisadores e peritos e a implementa
C(ao de valiosos projetos nas areas de pes
quisa basica e de desenvolvimento tecno-
16gico. Ao darmos hoje continuidade a 
esse trabalho, fazemo-lo com uma dupla 

satisfa9ao: primeiro, a de podermos iden
tificar um patrimonio de realizaC(6es que se 
destaca como o mais consistente e ex
pressive dentre os ja alcanC(ados pelos 
canais de cooperaC(ao desse genera no 
mundo, entre urn parceiro desenvolvido e 
um parceiro em desenvolvimento. Em se
gundo Iugar, porque podemos felicitar
nos, de uma agenda que se mantem, no 
presente, repleta de desafios e de promis
soras perspectivas, impulsionada por uma 
persistente vontade polftica de fazermos 
prosperar esta obra comum. 

A cada encontro anual, verificamos estar
mos diante de urn temario ampliado, aos 
quais vieram agregar-se novas areas, sem 
prejufzo de seu conteudo. A cooperaC(ao 
espraia-se pelos mais diversos domfnios, 
abarcando desde a formaC(ao de recursos 
humanos nas ciencias basicas, ate o de
senvolvimento de projetos conjuntos nas 
areas de informatica, tecnologia ambiental 
e fontes novas e renovaveis de energia. 
Nesse contexte registro, com satisfaC(ao, 
a proximidade da assinatura de do is novas 
ajustes que darao seguimento a ativida
des con juntas de desenvolvimento de tec
nologias adequadas a exploraC(ao subma
rina e ao emprego em larga escala de 
energia solar. 

Dentre os diversos pontes dig nos de nota 
em nossa relaC(ao, sublinho o fate de que 
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nao nos cingimos ao intercambio entre 
institutos de pesquisa, mas, ao contrario, 
procuramos tambem responder a proble
mas concretes. 

Senhor Secretario de Estado, 

Nossas realizagoes conjuntas dispensam 
o concurso da ret6rica para ganhar realce. 
Elas estao af para justificar nosso entu
siasmo. Compete a n6s, isto sim, zelar por 
esse patrimonio e enfrentar corajosa e 
confiantemente o d~safio maior de amplia
lo e enriquec~-lo. E o que nos cabe fazer 
a partir de hoje, quando avaliamos o traba
lho e langamos as bases para o futuro, que 
almejamos sempre mais proffcuo para 
ambas as nagoes. 

Palavras proferldas, de lmprovlso, pelo Mlnlstro 
lnterlno das Relaq6es Exterlores, Embalxador Paulo 
Tarso Flecha de Uma, no almoqo oferecldo em honra 
da delegaqio alemi 

Excelentfssimo Senhor 
Gerhard Ziller, 
Secretario de Estado para Ci~ncia e T ec
nologia da Republica Federal da Alema
nha, 

Excelentfssimo Senhor 
Embaixador Heinz Dittmann, 
Embaixador da Republica Federal da Ale
manha junto ao Governo brasileiro, 

Excelentfssimo Senhor 
Senador Pompeu de Souza, 

Excelentlssimo Senhor 
Deputado Adolfo de Oliveira, 
Uder do Partido Liberal na Camara dos 
Deputados e Vice-Presidente da Comis
sao das Relagoes Exteriores, 

Excelentlssima Senhora 
Deputada Sandra Cavalcanti, 

Excelentlssimo Senhor 
Deputado Fernando Bezerra Coelho, 

Excelentlssimo Senhor 
Deputado Luiz Alberto Rodrigues, 

82 

Excelentlssima Senhora 
Deputada Rita Camata, 

Senhores membros da Delegagao alema, 

Senhores membros da Delegagao brasi
leira, 

Minhas Senhoras, meus Senhores, 

Eu nao pretendo fazer urn discurso, por
que inclusive, protocolarmente, nao tlnha
mos sequer contemplado essa hip6tese, 
tratando-se, como se trata, de urn almogo 
para registrar a presenga entre n6s da De
legagao alema, que veio manter importan
tes conversagoes no campo da ci~ncia e 
da tecnologia. Mas diante da expressao 
deste acontecimento e de presenga tao 
ilustre de membros do nosso Parlamento, 
eu achei que poderia fazer urn par de refle
xoes, aqui, que serviriam, certamente, pa
ra assinalar esta interagao Intima que exis
te entre o Executive brasileiro eo Congres
so Nacional. 

Vossa Excel~ncia, Dr. Ziller, vern ao Brasil 
pela segunda vez, e chega num momento 
de grande vibragao clvica, em que n6s, pe
la vontade livre do povo brasileiro, nos 
preparamos para uma nova eleigao presi
dencial e nos preparamos para o funciona
mento pleno de nossas instituigoes, revi
goradas depois de urn memoravel debate, 
que culminou na promulgagao, pela As
sembleia Nacional Constituinte, no dia 5 
de outubro de 1988, de nossa nova Cons
tituigao Federal. 

Essa Constituigao, justamente, Dr. Ziller, e 
fruto da conflu~ncia de todas as tend~n
cias da nagao brasileira. Toda a sociedade 
contribuiu de forma positiva para a elabo
ragao dessa Constituigao, que e, para n6s, 
motivo de grande orgulho, porque reflete 
a vontade nacional e se assenta em bases 
de inquestionavellegitimidade. 

Este e urn pafs, Dr. Ziller, Senhoras e Se
nhores, que amadureceu politicamente e 
esta preparado para assumir o papel que 
lhe compete no concerto das Nagoes. Es
te e urn pals cuja emerg~ncia eu acho que 



e um dos fatos mais relevantes dos ultimos 
cinqOenta anos, ao lado, natural mente, de 
tragedias, de descobertas tecnol6gicas, 
de moderniza~oes extraordinarias. E, jus
tamente, nesse quadro de assumir as suas 
responsabilidades internacionais, n6s te
mos estado sujeitos a um permanente de
safio para nos modernizarmos, a um per
manente desafio para termos acesso as 
conquistas do g6nio humane, um perma
nente desafio para promover o desenvolvi
mento econOmico e social harmonioso de 
canto e cinqOenta milhoes de almas. 

E e justamente nesse quadro institucional 
renovado, em que a Constitui~ao reflete a 
vontade nacional que, por consenso, n6s 
temos aprovado uma serie de medidas na 
nossa Constitui~ao a respeito da absoluta 
necessidade de termos acesso as con
quistas do g6nio humane, para o que aNa
~ao assumiu, ela pr6pria, atraves da Cons
titui~ao Federal, um compromisso consi
go mesma, no sentido de que asses 
conhecimentos nao deveriam ser usados 
para a destrui~ao ou para o mal. A nossa 
Constitui~ao, nesse sentido, e talvez uma 
pe~a unica, a medida que profbe, formal
mente, a utiliza~ao de conhecimentos tec
nol6gicos no campo, por exemplo, da 
energia nuclear para se produzirem artefa
tos militares. 

Estamos empenhados, o Brasil e a Argen
tina, por exemplo, dois parses conhecidos 
internacionalmente nessa area de ciencia 
e tecnologia, como palses limiares, num 
programa con junto de inspe~oes constan
tes, cuja transparencia, a meu ver, consti
tui o penhor da nossa seriedade e da fir
meza com que n6s buscamos chegar a es
ta irrecusavel conquista cientlfica neces
saria para atender aos reclamos da Na~ao 
brasileira. Porque justamente, Dr. Ziller, 
hoje, na nossa conversa privada, eu lhe di
zia que este pals nao e uma plataforma in
dustrial, este pals e uma grande Na~ao, 
este pals tem alma, este pals tem cons
ciencia do destine que lhe compete, tem 
tradi~oes a honrar e esta disposto, esta a 
altura desse enorme acervo politico e cul
tural. E nesse sentido, eu quero justamen-

te lhe dizer que a nossa atua~ao interna
cional tem o honroso respaldo do honors
vel Congresso Nacional aqui represents
do por tao ilustres de seus membros com 
os quais, como eu lhe disse original
mente, n6s temos um dialogo permanente 
e constante. Temos tido, da parte do Con
gresso, um apoio extraordinario para essa 
aspira~ao nacional de nao ficarmos a mar
gem do curso da hist6ria, deixando de ter 
acesso a importantes areas do conheci
mento humane. 

Perdoe-me, se estou me alongando, mas 
eu achei que era uma oportunidade espe
cial para lhe dizer tambem, Dr. Ziller, que 
e justamente esse Congresso, de onde 
provem a legitimidade do exercrcio do po
der, que controla inteiramente o programa 
nuclear brasileiro. Esse Congresso que 
atraves da san~ao que da ao programa nu
clear brasileiro, discute o programa, deba
te com as autoridades brasileiras e ofere
ce um quadro de transpar6ncia unica entre 
todos os palses que tem desenvolvido tec
nologia de ponta. 

De modo que e justamente uma homena
gem que eu presto a esse Congresso ao 
mostrar a Vossa Excelencia que estamos 
respaldados porum importante apoio poli
tico que representa a presen~a desses 
ilustres parlamentares aqui, os quais, com 
zelo e determina~ao, tem procedido a exa
minar minuciosamente os arranjos institu
cionais relatives ao program a de utiliza~ao 
pacifica da energia nuclear, que e, como 
lhe disse, ponto importante do nosso de
senvolvimento. 

Quero pois, ao terminar, agradecer a Vas
sa Excelencia a sua visita, dizer que muito 
esperamos da coopera~ao com a Alema
nha, e dizer a Vossa Excel6ncia, tambem, 
que acreditamos num acesso a tecnolo
gia. Nao podemos aceitar esquemas aris
tocraticos que nos privem do acesso aim
portantes conquistas do genio humane. 
Nao podemos aceitar, por exemplo, que 
existam duas categorias de parses, parses 
responsaveis e parses irresponsaveis. 
Nao aceitamos ser colocados num plano 
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inferior, e a nossa decisao de combater
mos esses instrumentos de dominac;ao 
tecnol6gica e uma decisao que tern amplo 
respaldo em toda a Nac;ao brasileira. 

De modo que eu quero I he dizer que Vossa 
Excelencia chefia a Delega9ao de um pais 
que tern dado uma importante contribui
c;ao ao nosso desenvolvimento no campo 
da ciencia e da tecnologia. Queremos que 
essa contribui9ao aumente, queremos 
que essa contribuic;ao cresc;a e que seja 
feita numa base paritaria, numa base de 
cooperac;ao sem hegemonias e sem a uti
lizac;ao de instrumentos internacionais 
que busquem, de forma infqua, cristalizar 
o domfnio tecnol6gico de uns pafses em 
relac;ao a outros. N6s temos que crescer, 
n6s precisamos crescer, eo imperative da 
nossa nacionalidade e temos dado ao 
mundo provas de maturidade, de sensa 
de responsabilidade que eu gostaria que 
Vossa Excelencia transmitisse tambem ao 
seu Governo. 

Quero muito, pois, agradecer a presenc;a 
de tao ilustres companheiros de mesa, e 
queria pedir a todos que me acompa
nhassem num brinde a saude pessoal do 
Dr. Ziller, ao born entendimento entre os 
Governos do Brasil e da Republica Federal 
da Alemanha e ao papel crescenta e fun
damental dos representantes do povo na 
conduc;ao dos nossos destinos. 

Brlnde pronunclado pelo Mlnlstro lnterlno das 
Relaq08s Exterlores, Embalxador Paulo Tarso Flecha 
de Uma, na Sessio Solene de Comemoraqio do XX 
Anlvers.irlo da Asslnatura do Acordo Geral Brasil -
RFA sobre Cooperaqio nos Setores da Pesqulsa 
Clentfflca e do Desenvolvlmento Tecno16glco 

Excelentfssimo Senhor 
Secretario de Estado, 
Gerhard Ziller, 

Excelentissimo Senhor 
Embaixador da Republica Federal da Ale
manha, 
Heinz Dittmann, 

Excelentissimo Senhor 
Secretario de Ciencia e Tecnologia, 
Doutor Decio Leal de Zagottis, 
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Excelentfssimo Senhor 
Presidente da Comissao de Assuntos Eco
nomicos do Senado Federal, 
Senador Raimundo Lyra, 

Excelentissimo Senhor 
Primeiro-Secretario da Mesa da C~mara 
dos Deputados, 
Deputado Luiz Henrique da Silveira, 

Excelentissimo Senhor 
Secretario-geral do Ministerio das Minas e 
Energia, 
Antonio Carlos Talit Holtz, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Faz vinte anos que assinamos, a Republi
ca Federal da Alemanha eo Brasil, o Acor
do Geral sabre Cooperac;ao nos Setores 
da Pesquisa Cientifica e do Desenvolvi
mento Tecnol6gico. 

Celebramos porem, nesta ocasiao, mais 
do que um aniversario simb61ico da assi
natura de um instrumento juridico. 0 que 
nos motiva, na verdade, neste encontro 
comemorativo, sao duas decadas ao lon
go das quais, de forma continuada, con
sistente e criativa, nossos dois paises vern 
reiterando sua vontade politica de coope
rar e traduzindo em atos concretes essa 
convergencia de orientac;ao. 

Ao abrir ontem a Decima Oitava Sessao da 
Comissao Mista Teuto-Brasileira de Co
operactao Cientifica e Tecnol6gica - que 
mais uma vez se reune ao amparo deste 
Acordo - assinalava eu que podemos, 
brasileiros e alemaes, contemplar com 
justa orgulho o respeitavel patrimonio de 
nossas realizac;oes comuns. Mais do que 
isso, dizia eu, alentava-nos constatar, pela 
densidade de nossa agenda presente, o 
quanta continua vivo nosso empreendi
mento, o quanta ele nos oferece de pro
messas e de desafios. Seria ocioso enu
merar aqui os itens que com poem o amplo 
e expressive leque de nossas iniciativas 
conjuntas e dos resultados que alcanc;a
mos. Bastara que se destaquem, no cam
po da pesquisa basica, os trabalhos re-



alizados nas · areas de Flsica, Qulmica e 
Geociencias, e, no do desenvolvimento 
tecnol6gico, os empreendimentos em in
formatica, tecnologia espaCial, 'desenvol
vimento de fontes alternatives de energia, 
energia nuclear e tecnologias submarina e 
ambiental, para enumerar alguns. 0 con
junto e digno de nosso respeito e admira
gao, seja pela variedade, seja pelo conteu
do, seja pela continuidade e persistencia 
dos esforgos empreendidos. Orgulhamo
nos do caminho percorrido, que nos per
mite hoje qualificar a cooperagao teuto
brasileira em ciencia e tecnologia nao ape
nas como exemplar, mas tam bern como a 
mais expressiva e continuada dentre to
das as parcerias de seu genero no mundo, 
reunindo urn pals desenvolvido e urn pals 
em desenvolvimento, numa estrutura de 
custos compartilhados. 

Mas nao nos satisfazemos apenas em ce
lebrar a obra ate aqui edificada. Contem
plamos o futuro com a mesma determine
gao que nos inspirou no passado e com 
expectativas renovadas. 0 Governo bra
sileiro continua a atribuir especial relevA.n
cia a ciencia e a tecnologia como fatores 
determinantes do processo de desenvol
vimento do pals. A fase de agudas dificul
dades financeiras por que passa o Brasil 
nao nos tolheu o entusiasmo pelo que 
possamos realizar, mesmo sendo estrutu
ralmente escassos os recursos e, momen
taneamente, ainda mais delicada sua alo
cagao entre nossas prementes priorida
des. A vitalidade do pals segue desafiando 
progn6sticos pessimistas, como o de
monstra o dinamismo do comercio exte
rior brasileiro e os surpreendentes Indices 
de crescimento no ultimo trimestre, revela
das ainda na semana passada pelo IBGE. 
Mesmo sob o peso esmagador do servigo 
da dlvida - que nos obriga a transferir para 
o exterior recursos da ordem de cinco por 
cento do Produto lnterno Bruto - opals 
continua a ostentar inabalavel confianga 
no futuro e na sua propria capacidade de 
superar obstaculos. E e nesse contexto, 
consciente de seu potencial, atento mais 
do que nunca a importancia do binomio 
ciencia e tecnologia, apegado a sua tradi-

gao pacifica, que o Brasil deseja manter 
abert?s todosos·canais de cooperagao. 

Preocupa-nos certa tendencia que identifi
camos em alguns clrculos no sentido de 
cercear o acesso do Brasil a bens de alto 
conteudo tecnol6gico, ferindo assim prin
clpios basilares do comercio internacional 
e impondo limites arbitrarios as nossas 
legltimas aspiragoes de desenvolvimento 
epaz. 

A sociedade brasileira decidiu soberana
mente, pel a voz de seus representantes na 
Assembleia Nacional Constituinte, consa
grar em sua Carta Magna o compromisso 
solene do uso exclusivamente paclfico 
das realizagoes do genio humano. 

A Constituigao traduziu assim o sentimen
to genulno que sempre motivou o nosso 
povo nas suas relagoes externas, sua In
dole pacifica, seu anseio por ajudar a 
construir urn mundo melhor, num clima de 
entendimento e cooperaoao entre as na
goes. 

Tenho confianga em que pafses amigos 
como a Republica Federal da Alemanha, 
cujo Iongo convfvio com nossos homens 
de ciencia permite visao clara de nossos 
objetivos, saberao manter desobstrufdos 
todos os canais de intercA.mbio cientlfico 
e tecnol6gico. 

Enxergamos nas realizagoes presentes e 
passadas do Acordo de Cooperagao evi
dencias de uma confianga recfproca, que 
havera de se manter e ampliar nos anos 
que virao. A cooperagao teuto-brasileira, 
gragas, de urn lado, ao intenso intercA.m
bio de informagoes entre o pessoal cientlfi
co e, de outro, a urn entendimento politico 
de alto nlvel entre seus agentes coordena
dores, soube ser criativa e superar assim 
os impasses momentaneos e as dificulda
des naturais de uma relagao tao densa. 
Sua singularidade repousa, em grande 
medida, na capacidade que am bas as par
tes demonstraram ao Iongo dos anos de 
aliar aspiragoes comuns ou compleme.n
tares de suas comunidades cientlficas e 
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tecnlcas a flrmeza e persist6ncla de von
tades polftlcas dos dois governos. 

Permita-me, Senhor Secretarlo de Estado, 
nesta ocaslao de Justo regozijo, homena
gear Vossa Excel6ncla e o Secretarlo 08· 

86 

clo Zagottls em nome de todos os ale
maes e brasilelros que com seu trabalho 
construrram o acervo comum de nossa 
cooperayao e espero possamos n6s con
trlbulr para que varlas outras vintenas ve
nham a ser comemoradas. 



brasil - republica da coreia: 
estabelecimento de comissao mista 

Dlacurso proferldo pelo Mlnlatro, lnterlno, daa Relapa 
Exterlorea, Embalxador Paulo Tarso Flecha de Uma, 
por ocaslio da Aaalnatura do Memorandum de 
Entendlmento entre o Brasil e a RepUblica da CoNia 
para o estabeleclmento de uma Comluio Mlsta, 
em Braama, em 28 de agoato de 1989 

Excelentissimo Senhor 
Embaixador Tae Woong Kwon, 

Ha quase trinta anos, o Brasil e a Republi
ca da Con~ia estabeleceram relac;oes di
plomaticas. Desde entao, nossos vinculos 
vern sendo fortalecidos atraves de um per
manente esforc;o de ambas as partes. 
Construimos, assim, um relacionamento 
s61ido e proficuo. 

A evidencia desse fato se manifesta nos 
mais diversos campos. Ao Iongo desses 
anos, ampliaram-se os contatos entre re
presentantes dos dois paises para conver
sac;oes sobre temas de interesse comum. 
Por sua vez, no contexte 9as relac;oes co
merciais do Brasil com a Asia - regiao de 
crescenta relevancia para o Brasil - , a Re
publica da Coreia tem-se destacado como 
um dos nossos mais importantes parcei
ros. No plano multilateral, a coincidencia 
de objetivos e interesses nos tern permiti
do atuar em sintonia. No ambito do GATI, 
por exemplo, temos trabalhado em prol da 
liberalizac;ao do comercio mundial. Tam
bern nas Nac;oes Unidas, as posic;oes de
fendidas pelo Governo de Seul sempre 
mereceram nossa cuidadosa atenc;ao. Da 
mesma forma, nao poderia deixar de re
gistrar a atuac;ao da colonia coreana neste 
pais. Esta comunidade - com seu intense 
trabalho - tern contribufdo para o desen
volvimento brasileiro e consolidou, com 
sua presenc;a, a amizade entre nossos po
vos. 

Senhor Embaixador, 

Pela importancia dos lac;os que nos apro
ximam, acompanhamos com grande in
teresse e satisfac;ao o admiravel progres
so da Republica da Coreia, grac;as aos in
gentes esforc;os de seu povo. Neste parti
cular, a Coreia do Sui constitui verdadeiro 
exemplo para outros pafses. Paralelamen
te a uma economia que tem dado provas 
de crescenta dinamismo, significativos in
vestimentos em educac;ao e em pesquisa 
e desenvolvimento garantiram a Coreia a 
formac;ao de um quadro tecnico de eleva
do nrvel, bem como o acesso as mais 
avanc;adas tecnologias. Tal politica foi res
ponsavel pelo expressive aumento das ex
portac;oes coreanas, o que the permitiu 
situar-se entre os doze paises de maior co
mercio exterior na escala mundial. Digno 
de nota, tambem, e 0 exito obtido no que 
respeita a questao da divida externa, ja 
que em apenas quatro anos foi possfvel re
duzi-la em um terc;o, o que sem duvida 
constitui um fato inedito. 

Temos, assim, fundadas razoes para en
carar com particular otimismo o futuro de 
nossas relac;oes. 0 desenvolvimento de 
nossos paises abriu novas possibilidades 
de intercambio e de cooperac;ao bilaterais, 
tornando altamente promissoras as pers
pectivas de intensificac;ao de nossos vin
culos. Do mesmo modo, os dois lados cer
tamente se beneficiarao ao poderem com
parar seus modelos de desenvolvimento 
e, assim, compartilhar ensinamentos e ex
periencias. Nao nos deve surpreender, 
portanto, o fato de que existe hoje, tanto 
em Brasma quanto em Seul, plena cons-
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cl6ncia de que nossos parses - dentro de 
sua tradicional amizade - nio podem 
presclndir de urn dialogo bilateral mais 
amplo e sistematico. Nosso compromisso 
comum com a democracia e urn valioso 
estimulo para essa maior interaQio. Nao 
obstante, faHava-nos urn instrumento a al
tura dos esforoos por n6s empreendidos 
no sentido de dinamizarmos esse dialogo. 

Em boa hora, nossos Governos decidiram 
suprir essa lacuna. Em maio uHimo, ao 
recebermos a visita do Embaixador Doo
Byong Shin, foi rubricada a versao final do 
Memorandum de Entendimento entre o 
Brasil e a Republica da Coreia para o esta
belecimento de uma Comissao Mista. Ho
je, consolidamos este dispositivo ao for-
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malizarmos este importante documento. 
Crelo ser possivel afirmar. sem risco de 
exagero, que este momento configura urn 
marco na hist6ria das relaO{>es entre nos
sos parses. Ao firmarmos este texto, am
pllamos o universo de nossos vinculos, ja 
que se dara ensejo a uma cooperat;ao 
mais intensa nao apenas nos campos poli
tico e comercial, mas tambem nas areas 
tecnica, cientifico-tecnol6gica e cultural. 
Com a certeza de que o mecanismo ora 
implementado abrira novos horizontes 
aos contactos bilaterais, aproveito esta 
oportunidade para estender ao Governo 
sul-coreano as minhas congratula¢es 
por esta iniciatlva conjunta que, sem duvi
da, pre para urn terre no tertii para o aprimo
ramento ainda maior de nossas relaO{>es. 



entrega de credenclals de 
embalxadores estrangelros 

Leonardo C. Z. Duarte Mathias, Embaixa
dor de Portugal, em 25 de julho de 1989; 

Juan E. Aguirre Martinez, Embaixador do 
Paraguai, em 8 de agosto de 1989; 

M. M. Sathiah, Embaixador da Malasia, em 
8 de agosto de 1989; 

Jean Bernard Ouvrieu, Embaixador da 
Franc;a, em 8 de agosto de 1989. 

concessao de agrement 

0 Governo brasileiro concedeu agrement 
a designac;ao do Senhor Zinelabidini 
Mestiri, como Embaixador Extraordinario 
e Plenipotenclarlo da Tunrsia. 
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coopera~o tecnlca entre brasil e 
relno unldo 

Memorando de Entendlmento entre o Mlnlat6rlo daa 
Relac;Oea Exterlorea da Rep6bllca Federative do 
Brasil, atrav'• da Ag6ncla Braallelra de Cooperaqio, 
e a Admlnlstrac;io de Deaenvolvlmento Ultramarlno 
do Governo do Relno Unldo da Gri·Bretanha e 
lrlanda do Norte 

0 Mlnlstllrlo das AelaQOes Exterlores da Republica Fede· 
ratlva do Brasil, atravlls da Aglncla Brasllelra de Coopera-
9Ao, 
e 
A Admlnlstra9Ao de Desenvolvlmento Ultramarlno do Go· 
verne do Reine Unldo da Grl-Bretanha e lrlanda do Norte, 

Conslderando o particular Interesse de aeus respectlvos 
paiaes em proteger e promover a qualldade do melo ambl· 
ente e da vida humana nos pianos naclonal e mundlal; 

Conslderando a especial aten9Ao que os Governos da Re
publica Federatlva do Brasil e do Relno da Grl·Bretanha 
e lrlanda do Norte dedi cam aos problemas ambientals de
rivados da expans!o das popula¢es urbanas, do Incre
mento das atividades Industrials, do uso indevldo ou india· 
criminado de recursos naturals e da insuficiente protec;:io 
do meio ambiente; 

Aeconhecendo OS beneffciOS mutUOS que a intensific&9AO 
da coopera<;io bilateral na area do meio ambiente podera 
proporcionar aos dois palses; 

Tendo presente a importlncia das quest5es ambientais 
na formula<;ao e implementa<;ao de politicas de desenvol· 
vimento econOmico e social nos dois paises; 

Tendo em conta a relevlncia da utiliza((B.o racional dos re
cursos naturals, de modo a assegurar que deles possam 
beneficiar-se tanto as gera<;oes presentes quanto as futu
ras; 

Reconhecendo que a promo((B.o do desenvolvimento sus
tentado e urn objetivo comum, e reiterando sua adesao ao 
principia de que o conceito de desenvolvimento sustenta
vel nao pode implicar interferencia em assuntos pr6prios 
da soberania de cada pais, nem constituir pretexto para a 
imposi((B.o de novas condicionalidades para o financia
mento do desenvolvimento, e 

Conslderando os termos do Acordo sobre Coopera9Ao 
Tltcnica celebrado entre os dois Governos em 1 B de janei
ro de 1968 (doravante denominado 'Acordo de 1968"), 

Convleram no que se segue: 

Seqio 1 
Ob)etlvoa Gerais 

M Partes manifestam a inten9Ao de, em conformldade 
com as lela e regulamentos de seus respectlvos pafaea, 
cooperar no aentldo de buscar solu¢es raclonals e ade
quadaa para aeua problemas amblentals, mediante Inter· 
clmblo de lnforma¢ea, transfer&ncla de tecnologla, atlvl· 
dadea de fortaleclmento lnatituclonal e de fomento a pro· 
jetoa conjuntoa definldos como prlorltArlos por via dlplo· 
mAtlca e por acordo entre as Partes. 

Seqio II 
Programa de Cooperac;io 

M Partes decldlrlo aobre projetos e programaa eapecifl· 
cos de coopera9Ao que envolvam o fornecimento de eape
clallatas e aerviQOS, bern como de equlpamentos que ae 
fa<;am neceaurlos, nos campos da gestio de recursos na
turals, gestio ambiental, soluc;lo de problemas do meio 
ambiente urbane e industrial, controle da polui<;lo mari
nha, manejo florestal, conservac;:lo de recursos genllticos, 
avalia((B.o de impacto ambiental. Esta coopera((B.o podera 
incluir aspectos de legislac;:io ambiental e de economia do 
meio ambiente, bern como estudos sobre o funciona
mento de ecossistemas terrestres, tais como pesquisa em 
hidrologia e climatologia. 

Seqio Ill 
Ativldades de Cooperac;io 

1. As Partes decidem promover suas atividades de 
coopera((B.o nas seguintes form as: 

1. lnterclmbio de peritos, cientistas, especialistas e de
legac;:Oes de cunho tecnico, cientifico e tecnol6gico. 

2. lnterclmbio de informac;:Oes tecnicas, cientificas e 
tecnol6gicas. 

3. Transferencia de tecnologias apropriadas. 
4. Organiza((B.o conjunta de seminaries, simp6sios, cur

ses de curta e media durac;:ao e interclmbio acade
mico. 

5. Monitoramento e estudo conjunto de temas ambi
entais. 
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6. lnterclmblo e forneclmento de equlpamentoa e 
amostras, produtos, dados, lnstrumentos e pt911 de 
repoal9lo neceaaarlos 1 eflclente condl9l0 dos pro
jetos e programas de coopera9lo acordados mu· 
tuamente. 

2. Outras modalldadea de coopera9lo que ve
nham a ser conslderadaa desejavela poderlo ser negocla· 
daa sob a forma de um Anexo ao preaente Memorando. 

S19lo IV 
Partlclpantea 

As Partealndlcarlo, para partlclpar doa projetos de coope· 
ra9lo, clentlstas, perltoa e tecnlcoa vlnculadoa a aglnclas 
governamentala, lnatltulc;:Oea acadlmlcaa e outraa que, de 
comum acordo, decldam propor. 

SeqloV 
Flnanclamento 

Fica expreasamente entendido que as despesas decor
rentes da elaborac;:Ao e implementac;:Ao de projetos de co
operac;:Ao, no contexte deste Memorando, serio discipli
nadas em conformidade com as disposic;:Oes legals conti
das no Acordo de 1968. 

SegioVI 
lmplementagio de Projetos 

A implementagao dos projetos de cooperac;:ao acordados 
no Ambito do presente Memorando ficara sujeita as nor
mas aplicadas a cooperac;:ao tecnica, cientffica e tecnol6-
gica vigente em cada pais. 

SegioVII 
Vigincla, Duragio, Emendas e Denuncias 

1. 0 presente Memorando de Entendimento en
trara em vigor na data de sua assinatura e perrnanecera 
em vigor indefinidamente. 

2. 0 presente Memorando podera receber, a qual
quertempo, emendas acordadas por escrito entre as Par
tes. 

3. As Partes poderao, a qualquer tempo, denun
ciar unilateralmente o presente Memorando. A denuncia 
tera efeito imediato, sem prejufzo dos projetos e progra
mas ja iniciados e nao completados durante sua vigencia. 

4. 0 presente documento represents os entendi
mentos alcanc;:ados entre o Ministerio das Relac;:oes Ex
teriores da Republica Federativa do Brasil, atraves da 
Agencia Brasileira de Cooperac;:Ao, e a Administrac;:ao 
de Desenvolvimento Ultramarine do Reino Unido da Gra
Bretanha e lrlanda do Norte sobre as materias acima 
referidas. 

5. 0 presente Memoranda e firmado em dois 
exemplares, um na lingua portuguesa e outro na lingua in-
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gleaa, aendo ambos 08 textos lgualmente valldoa. 

Felto em Brasflla, aos 5 dlaa do mla de julho de 1989. 

Roberto de Abreu Sodr• 
Chrlatopher Patten 

acordoa braall - rfa 
A!uate Complementar Braall - Repllblloa Federal da 

Alemanha ao Aoordo B6aloo de Coopera9lo THnloa, 
aobre a promo9lo do lnatltuto Naolonal de 

Metrologla, Normallzat;lo e Qualldade lnduatrlal 
(IN METRO) em Xer.m, RJ 

A Sua Excellncla o Senhor 
Doutor Heinz W. Dittmann, 
Embalxador Extraordlnarlo da 
Republica Federal da Alemanha. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota EZ 445/ 
155/478/89, datada de 05/07/89, cujo teor em portugu&s 
e 0 seguinte: 

Senhor Ministro, 

Com referencia a nota DCOPT /DE-1/246/266 (B 46) (F 36), 
de 31 de outubro de 1980, a nota DCOPT /DE-1/255/644 
(B 46)(F 36), de 18 de julho de 1983, e aos Ajustes de 12 
de agosto de 1969 e de 19 de junho de 1975, bem como 
em execuc;:ao do Acordo Basico de Cooperac;:ao Tecnica, 
de 30 de novembro de 1963, existente entre os nossos dois 
Governos, tenho a honra de propor a Vossa Excelincia, 
em nome do Governo da Republica Federal da Alemanha, 
o seguinte Ajuste sobre a promoc;:ao do lnstituto Nacional 
de Metrologia, Normalizac;:ao e Qualidade Industrial (IN
METRO) em Xerem, Rio de Janeiro: 

1. 0 Governo da Republica Federal da Alemanha 
e o Governo da Republica Federativa do Brasil acordam 
em dar prosseguimento a cooperac;:Ao na ampliac;:Ao da 
metrologia, pelo perfodo de 4 anos. 0 fim da durac;:Ao do 
projeto esta previsto para 30 de junho de 1989. 

2. Contribuic;:Qes do Governo da Republica Federal 
da Alemanha para o projeto: 

(1) Enviara dois tecnicos a Iongo prazo, pelo perfodo 
maximo de 72 homensjmes, bem como 

(2) tecnicos a curto prazo para a soluc;:Ao de problemas 
especfficos, pelo perfodo maximo de 10 homens/ 
mes; 

(3) concedera a um numero maximo de 12 funcionarios 
do INMETRO, com experiencia profissional compro
vada, de varios anos, bolsas de estudo para um 
estagio na Republica Federal da Alemanha, pelo pe
rfodo maximo de 15 meses cada um, e possibilitara 
aos bolsistas que trabalham no INMETRO ou foram 
indicados por este, a participac;:ao em cursos de ale-



mlo neste pals, antes do inlcio do seu estagio na 
Republica Federal da Alemanha; 

(4) oferecera a um numero maximo de 10 ex-bolsistas 
trelnados na "Physikalisch-Technische Bundesans
talt (PTB)" a possibilidade de participarem em cursos 
de recapitulaqlo na Republica Federal da Alemanha, 
por um perlodo maximo de 30 homensjmlls; 

(5) tornecera P898S sobressalentes e de desgaste ate ao 
montante de OM 100.000,- (cem mil marcos alemles) 
para os instrumentos tornecidos no Ambito do Ajuste 
anterior, os quais, quando de sua chegada no Brasil, 
passarlo ao patrimOnio do Brasil; o material flcara l 
inteira dlsposlqlo do projeto promovldo e dos t6cni
cos enviados para execuqlo de suas tarefas; 

(6) possibilitara a constituiQAo de uma ComissAo Mista 
Teuto-Brasileira destinada a solucionar problemas 
que surgem durante a implementaQlo do projeto; a 
Comissao, que integrara dois membros de cada 6r
gio executor do projeto, reunira uma vez por ano 
alternadamente na Republica Federal da Alemanha e 
na Republica Federativa do Brasil; 

(7) custeara as despesas com viagens de informaQAo de 
tecnicos e funcionarios do quadro de dirigentes de 
instituic;Oes brasileiras a Republica Federal da Ale
manha; 

(8) custeara as despesas com viagens internacionais dos 
tecnicos referidos nos itens 1 e 2 deste artigo; 

(9) arcara com as despesas de transporte e seguro (cif) 
do material referido no paragrafo 5 deste item ate o 
local do projeto, com exceQAo dos encargos e das 
taxas de armazenagem referidos no paragrafo 2 do 
item3; 

(10) colocara a disposiQAo material didatico e de apren
dizagem, bem como literatura especializada, ate ao 
montante maximo de OM 125.000,- (cento e vinte e 
cinco mil marcos alemaes), para a realiza~ao dos 
estagios de formayao e aperfei~amento. 

3. Contribuic;Oes do Governo da Republica Fede-
rativa do Brasil para o projeto: 

(1) colocara a disposiyao os edificios de metrologia, ne
cessarios para a execu~io do projeto, inclusive insta
laQAo e equipamento; 

(2) isentara o material fornecido ao projeto por incum
bincia do Governo da Republica Federal da Alema
nha de licen~as, taxas portuarias, direitos de importa
Qlo e demais encargos fiscais, providenciando o 
pronto desembara~ alfandegario do material; 

(3) custeara as despesas com pessoal, funcionamento e 
manuten~ao do projeto, sendo mister adaptar o nivel 
do material e dos meios de opera~io a serem colo
cades a disposiyao ao padrao especial de uma ins
titui~ao de ciincias naturals e engenharia; assegurara 
a operaQAo e o equipamento da oficina mecinica e 
eletrOnica, proporcionando material, pe~s sobres
salentes e de desgaste e providenciara a manutenQAo 
e repara~io dos instrumentos de medi~ao de alta 
qualidade; 

(4) tomara providincias para que tecnicos brasileiros 
dllem prosseguimento, o mais cedo possivel, as ati-

vidades dos t6cnicos enviados; se esses tecnicos 
realizarem um estaglo de formaqlo ou apertelc;oa
mento na Republica Federatlva do Brasil ou na 
Republica Federal da Alemanha, lndicara a "Physl
kalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)" (lnstltuto Fl
sico-T6cnlco Federal), com a devlda antecedllncla e 
a participaqlo da representaQAo dlplomatlca aleml, 
candidatos para este estagio de tormaqlo ou aperfel
c;oamento; 

(5) pagara aos t6cnlcos braslleiros envlados de acordo 
com os paragratos 3 e 4 do Item 2, pela duraqlo de 
sua estada numa unlversldade brasllelra ou na Repu
blica Federal da Alemanha, os venclmentos para o 
sustento das suas fammas. 

4. Oos 6rgios executores do projeto 

(1) 0 Governo da Republica Federal da Alemanha en
carregara da execuqlo das suas contribuiy6es a "Phy
sikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)" (lnstituto 
Flsico-T6cnico Federal). 

(2) 0 Governo da Republica Federativa do Brasil en
carregara da implementa~ao do projeto o lnstituto 
Nacional de Metrologia, NormalizaQAo e Qualidade 
Industrial (INMETRO). 

(3) Os 6rgios encarregados nos termos dos paragrafos 
1 e 2 deste item estabelecerio conjuntamente, atra
ves de um plano operacional ou de outra forma ade
quada, os pormenores da implementaqlo do projeto, 
adaptando-os, caso necessaria, ao andamento do 
projeto. 

5. De resto aplicar-se-ao tambem ao presente 
Ajuste as disposic;Oes do acima mencionado Acordo de 
Coopera~ao Tecnica, de 30 de novembro de 1963, inclu
sive a clausula de Berlim (Artigo 10), bem como dos 
Ajustes de 12 de agosto de 1969 e de 19 de junho de 1975. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as propostas apresentadas nos itens 1 a 5, 
esta nota e a de resposta de Vossa Excelllncia, em que se 
expresse a concordincia de seu Governo, constituirio um 
Ajuste Complementar entre os nossos dois Governos, a 
entrar em vigor na data da nota de resposta de Vossa 
Excelllncia. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Excellln
cia os protestos da minha mais alta consideraQAo. 

2. Em resposta, informo Vossa Excelllncia de que 
o Governo brasileiro concorda com os termos da nota 
acima transcrita, a qual, juntamente com a presente, pas
sara a constituir um Ajuste Complementar entre os nossos 
dois Governos, a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelllncia 
os protestos da minha mais alta consideraqlo. 

Roberto de Abreu Sodre 
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Acordo, por troca de Notas, entre a Republica 
Federatlva do Brasil e a Republica Federal da 
Alemanha, eobre Fontea Novaa • Renov6vea de 
Energla 

A sua Excel&ncia o Senhor 
Doutor Heinz Dittmann, 

Brasflla, 29 de agosto de 1989 

Embaixador Extraordinarlo e Plenipotenciario da Repu
blica Federal da Alemanha 

Senhor Embaixador, 

Como ll do conhecimento de Vossa ExceiAncia, o Minis· 
terio das Minas e Energia, da Republica Federativa do Bra
sil, e o Bundesminister Fuer Forschung und Technologie, 
da Republica Federal da Alemanha, conclufram em Brasf
lia, nesta data, um Memorando de Entendimento na Area 
de Fontes Novas e Renovaveis de Energia, cujo texto 
segue em anexo a esta Nota. 

2. Caso o Governo da Republica Federal da Ale· 
manha concorde com aquele texto, esta Nota e a Nota de 
resposta de Vossa ExceiAncia, em que se expresse tal con
cordincia, constituirao Acordo entre nossos Governos, ao 
abrigo do Acordo Geral entre o Governo da Republica 
Federativa do Brasil e o Governo da Republica Federal da 
Alemanha, sobre Coopera9io nos Setores da Pesquisa 
Cientffica e do Desenvolvimento Tecnol6gico, de 9 de 
junho de 1969, a vigorar a partir da data da Nota de Vossa 
ExceiAncia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExceiAncia 
os protestos da minha mais alta considera9io. 

Paulo Tarso Flecha de Uma 

Memorando de Entendlmento entre o Mlnlst6rlo das 
Minas e Energla da Republica Federatlva do Brasil e 
o Mlnlst6rlo Federal da Pesqulsa e Tecnologla da 
Republica Federal da Alemanha 

0 Ministerio das Minas e Energia da Republica Federativa 
do Brasil 
e 
0 Ministerio da Pesquisa e Tecnologia da Republica Fede· 
ral da Alemanha 
(doravante denominados "Partes"), 

Considerando 

A reconhecida competAncia da Republica Federal da Ale· 
manha no campo das pesquisas sobre fontes novas e 
renovaveis de energia; 

0 desenvolvimento tecnol6gico da industria da area de 
energia da Republica Federal da Alemanha; 

As condi¢es climaticas da Republica Federativa do Bra
sil, que a capacitam como grande consumidor potencial 
de fontes novas e renovaveis de energia; 
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Adeclslo do Minlsterlo das Minas e Energla da Republica 
Federatlva do Brasil de buscar soluyoes deacentrallzadaa, 
em fun9lo da grande extenslo territorial do pafs, para o 
suprlmento de energla, empregando fontes novas e reno· 
vavels de energia; 

A convergAncla de lnteresses entre a Republica Federatlva 
do Brasil e a Republica Federal da Alemanha no domfnlo 
da energia, e 

Tendo em vista 

0 disposto no Acordo Geral entre os dols Governos sobre 
Coopera9io nos Setores da Pesquisa Cientffica e do De
senvolvimento Tecnol6gico, notadamente em seus Artl· 
gos 2 a 14, 

Acordam 

Artlgo I 

1. As Partes desenvolverao, numa primeira fase, 
projetos de um programa conjunto nas areas de: 

a) demonstra9io de sistemas fotovoltaicos de bombea
mento e 

b) estudos de viabilidade tecnico-econ6mica para im· 
planta9io de usinas eletricas termossolares de gran· 
de escala, em especial, nas RegiC)es Norte e Nordeste 
do Brasil, mas nao limitados a tais RegiOes. 

2. Serio igualmente consideradas as seguintes 
areas de interesse comum, com vistas a futuros projetos: 

a) gera9io de eletricidade com turbinas e61icas e sua 
interliga9io a rede; 

b) gera9io de eletricidade com paineis fotovoltaicos e 
sua interliga9io a rede; 

c) dessaliniza9io com emprego de energia solar; 
d) novos materials para isolamento termico em equipa· 

mentos solares, e 
e) outras tecnologias para utiliza9io de fontes novas e 

renovaveis de energia. 

Artigo II 

A coopera9io entre as Partes efetuar-se-8 nas seguintes 
modalidades: 

a) intercimbio de informayOes e documentos cientifl· 
cos, tecnicos e outros; 

b) intercimbio de cientistas e peritos; 
c) organiza9io e execu9lo de seminarios, workshops e 

outras atividades relacionadas, e 
d) planejamento, implementa9io e execu9io de estu· 

dos conjuntos, pesquisas, desenvolvimento e proje
tos de demonstra9io, incluindo, quando necessario, 
transferAncia de equipamentos. 

Artigo Ill 

1. Sera estabelecido um ComitA Coordenador 



composto por dois membros de cada Parte, com vistas a 
implementar este Memorando e a coordenar as atividades 
e projetos dele decorrentes. Caso necessirio, cada Parte 
nomearA consultores adicionais. 0 Comit8 Coordenador 
apresentarA relat6rios escritos dos projetos conjuntos na 
reuniio anual da ComissAo Mista Teuto-Brasileira de Co
operayio Cientffica e Tecnol6gica. 

2. 0 Comit8 Coordenador reunir-se-6, caso neces
sArio, uma vez por ano, alternadamente na Republica 
Federativa do Brasil e na Republica Federal da Alemanha, 
a menos que as Partes disponham de modo diverso. !>a 
decisOes serlo tomadas por unanimldade. !>a despesas 
de viagens e d!Arlas dos dols membros do Comltl Coor
denador serlo cobertas pela Parte que recebe. Qualsquer 
outras despesas de vlagens e d!Arlas serlo reguladas pelo 
Artigo Ill do Acordo Geral. 

Artlgo IV 

!>a Partes desenvolverio atividades conjuntas com a par
ticipayio de companhias Industrials e outras ag8ncias de 
cada Parte, doravante denominadas "contratantes", com 
compet8ncia nas Areas tecnol6gicas respectivas. Acordos 
de projetos dos contratantes incluirio, no mfnimo: 

a) desig nac;Ao, por acordo mutuo, de um gerente de pro
jeto que sera responsAvel perante 0 Comit8 Coorde
nador; 

b) organizayio detalhada do projeto; 
c) distribuiyio de tarefas; 
d) cronogramas; 
e) oryamento geral, e 
f) regras concernentes a divulgayio de informayaes, 

confidencialidade, responsabilidade e direitos de pro
priedade. 

ArtlgoV 

Este Memorando de Entendimento serA valido tambem no 
"Land" de Berlim, caso o Governo da Republica Federal 
da Alemanha nio faya declarayio em contrArio ao Gover
no da Republica Federativa do Brasil, dentro de tr8s meses 
a contar da data de sua entrada em vigor. 

Artlgo VI 

1. 0 presente Memorando de Entendimento entra
ra em vigor, provisoriamente, na data de sua assinatura, e 
definitivamente quando os Governos da Republica Fede
rativa do Brasil e da Republica Federal da Alemanha 
intercambiarem Notas Diplomaticas a respeito. 

2. 0 presente Memorando tera validade por um 
periodo de cinco anos, fin do o qual serA automaticamente 
renovado, a menos que uma das Partes comunique, por 
via diplomAtica, com uma anteced8ncia mfnima de um 
ano, sua intenyio de dA-Io por terminado. 

3. !>a atividades desenvolvidas no Ambito deste 
Memorando nio serlo interrompidas pelo seu termino, a 
menos que as Partes disponham em contrluio. 

Feito em Brasma, em 29 de agosto de 1989, em dols exem
plares, lgualmente aut8ntlcos, nas lfnguas portuguesa e 
aleml. 

Antonio Carlos Tallt Holtz 
Gerhard Ziller 

Memorando de Entendlmento entre o Mlnlst6rlo das 
Minas e Energla da Republica Federatlva do Brasil e 

o Mlnla~rlo Federal da Peaqulaa Tecnol6glca da 
Republica Federal da Alemanha 

0 Documento ora flrmado prev& a adoqlo de 896es con· 
juntas vlsando a desenvolver o uso de fontes novas e reno
vAvels de energla, em particular o aproveltamento de ener
gla termossolar, tendo em vista as favorlvels condl96es 
cllmAtlcas do Brasil, sua declslo de buscar aolu96es dea
centrallzadas para o suprlmento de energla e o deaen· 
volvlmento tecnol6gico no setor. 

A Cooperayio prevlsta compreende, entre outras medl· 
das, o intercAmblo de cientlstas, a troca de lnforma96es e 
a execuyio de pesqulsas e estudos conjuntos. 

Assinam: 

Secretario-geral do Ministerio das Minas e Energia 
Ant6nlo Carlos TaiH Holtz 

Secretario de Estado do Ministerio Federal 
de Pesquisa e Tecnologla 

Gerhard Ziller 

coopera~o entre brasil e paragual 

Declara~o de lntenc;aes de Cooperaqio entre o 
Estado do Paranl, da Republica Federatlva do Brasil, 

e a Republica do Paragual 

0 Governador do Estado do ParanA, Republica Federativa 
do Brasil, Doutor Alvaro Oias, e o Ministro de Relac;6es 
Exteriores do Paraguai, Professor Doutor Luis Maria Arga
i'ia, em representayio do Governo da Republica do Para
guai, em conformidade com os principios do beneffcio 
reciproco e do desenvolvimento conjunto, concordarn em 
desenvolver rela¢es de cooperayio nas lreas de trans
porte, economia e ci8ncia e tecnologia. 

Manifestam a disposiyio de envidar esforyos no sentldo 
de garantir e assegurar meios para o desenvolvimento 
cientifico-tecnol6gico, principal mente nos setores de tale· 
comunica¢es e saneamento. 

Com vistas a ampliar a integrayio entre o Estado do Para
na e a Republica do Paraguai, assentem em promover a 
expanslo e a utilizayio racional de suas respectlvas infra· 
estruturas no setor de transportes, notadarnente o rodo
v!Ario, o ferrov!Ario eo fluvial. 

Concordam, tambllm, em que uma parte poderAoferecer 
a outra, tendo como objetivo a prosperidade de arnbas, 
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as facilidades que estiverem a seu alcance na cooperaQio 
econOmico-comercial. 0 Governador do Estado do Para· 
n! indica que, nos termos da ConstituiQio da Republica 
Federativa do Brasil, a presente DeclaraQiO e feita ad 
referendum do Governo brasileiro. 

Feita na cldade de AssunQio, aos seis dias do mAs de julho 
do ano de mil novecentos e oitenta e nove. 

brasil e unesco elaboram guia geral 
das fontes de hist6ria da republica 

Acordo entre o Governo da Republica Federatlva do 
Brasil e a Organlzaqio das NaQOeS Unldas para a 
Educaqio, Clincla e Cultura - UNESCO -, para a 
elaboraqio do "Gula Geral das Fontes de Hlst6rla da 
Republica: Arqulvos, Blbliotecas e Museus 
Brasllelros• 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil (doravante 
denominado ·o Governo") 
e 
AOrganlzaQio das NaQ6es Unidas para a EducaQio, Ciin· 
cia e Cultura (doravante denominada "A UNESCO"), 

Tendo em vista os termos do Protocolo de CooperaQiO 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e a 
OrganizaQio das NaQ6es Unidas para a EducaQiO, Ciin· 
cia e Cultura - UNESCO, visando a implantaQio e funcio
namento do Conjunto Cultural Federal da Capital da 
Republica em Brasma, e 

Reconhecendo a importAncia de que se reveste a colabo
raQio de ambos no marco das hist6rias regionais patroci· 
nadas pela UNESCO, 

Acordam o que se segue: 

Cl!usula Prlmelra 

0 presente Acordo tern por objetivo a realizaQio do "Guia 
Geral das Fontes de Hist6ria da Republica: Arquivos, Bi· 
bllotecas e Museus Brasileiros• (doravante denominado 
"Gula Geral"), a ser elaborado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvlmento Cientffico e Tecnol6gico - CNPq -, 
pelo Arquivo Nacional, FundaQio Pr6-Leitura, FundaQio 
Pr6-Mem6ria e outras instituiQ6es. 

Cl!usula Segunda 

No Ambito das comemoraQOes do Centenario da Pro· 
clamaQio da Republica, o Guia Geral propOe-se a: 

1. Ser um instrumento de consulta extensiva ao publico 
pesquisador das fontes documentais, arquivfsticas, 
blbllogr!ficas e museol6gicas existentes, por inter
media do qual as pesquisas poderio ser planejadas 
e viabilizadas; 

2. Reunir em um unico instrumento informaQOes quan
tltativas e qualitativas de tal forma que permita a for· 
mulaQio de polfticas de avaliaQio, organizaQio, pre· 
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servaQiO e acesso a acervos documentais; 
3. Contribuir para o processo,ja em curso, de conscien

tizaQio da importAncia da preservaQio das fontes 
documentais, arquivfsticas, bibliograticas e museo-
16gicas; 

4. Oferecer condiQ6es para uma integraQio constante 
entre instituiQ6es e pessoas depositarias de acervos. 

Cl!usula Tercelra 

As instituiQOes brasileiras de documentaQio que realiza
rio a pesquisa e elaboraQio do Guia Geral serio coorde
nadas pel a Secretaria Executiva da ComissAo do Conjunto 
Cultural Federal da Capital da Republica. 

Cl!usula Quarta 

0 Conjunto Cultural Federal da Capital da Republica pro
videnciara a publicaQio do trabalho, o qual podera ser 
traduzido pela UNESCO para outras lfnguas e por ela 
publicado. 

CIAusula Quinta 

0 Conjunto Cultural Federal da Capital da Republica po
dera solicitar a intermediaQio da UNESCO junto a outras 
instituiQ6es internacionais de documentaQio para os fins 
do presente Ato. 

CIAusula Sexta 

A UNESCO oferecera colaboraQio tecnica e financeira 
para a realizaQio do presente projeto. 

Cl!usula S6tlma 

0 presente Acordo entrara em vigor na data da sua assi
natura. 

Feito em Paris, em 12 de julho de 1989, em dois exem
plares, nas lfnguas portuguesa e francesa, sendo ambos 
os textos igualmente aut8nticos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil, 
o Ministro das RelaQ6es Exteriores, 

Roberto de Abreu Sodr6 

Pela OrganizaQio das NaQ6es Unidas para a EducaQiO, 
Ciincia e Cultura, o Diretor..geral, 

Federico Mayor 

declara~o do presidente da xxi 
reuniao de consulta dos ministros das 
rela~Oes exteriores dos paises da oea 

Washington, D.C., 19 de julho de 1989 

1. A ResoluQio I da XXI Reuniio de Consulta en
carregou os Chanceleres do Equador, Guatemala e Trini
dad e Tobago de, assistidos pelo Secretario..geral da OEA, 



realizar a missAo de promover urgentemente f6rmulas de 
entendimento para conseguir um acordo nacional no Pa
nama, com vistas a assegurar a pronta transferlncia do 
poder de acordo com mecanismos democraticos. 

2. A pedido da MissAo da OEA, iniciou-se no 
Panama um processo de negocia9lo entre o 6rglo Exe
cutivo, que abrange as Forqas de Defesa, os partidos da 
oposi9lo e os partidos do Govemo. 

3. Na primeira reunilo, realizada em 15 e 16 de 
julho de 1989, as partes adotaram a seguinte agenda a ser 
considerada no processo de ditlogo e negociaQlo, na 
ordem que mais conviesse l formulaQlo de um acordo 
nacional: definir o que cada qual entende por "transfe
rlncia do poder"; eleiQOes de 7 de maio; saida do General 
Manuel Antonio Noriega do Comando Geral das Forqas de 
Defesa e cumprimento das normas constitucionais; viola-
9lo dos direitos humanos e das garantias constitucionais; 
fatores externos; cessaQlo da agressao e ameac;a militar 
contra o Panama por parte dos Estados Unidos da Amllri
ca; exiglncia de retirada das forqas adicionais dos Esta
dos Unidos no Panama; cessaQlo da agressio econO
mica, descongelamento e devoluQlo dos fundos pana
menhos retidos pelos Estados Unidos; estrito cumprimen
to do espirito e da letra dos Tratados Torrijos-Carter por 
parte dos Estados Unidos e nao-interferlncia dos Es
tados Unidos nos assuntos politicos do Panama. 

4. Expressa-se o apoio e reconhecimento da Orga
nizaQlo l Missao da OEA pelo trabalho realizado em 
cumprimento do mandato a ela confiado. 

5. Toma-se nota de que todas as partes envolvidas 
no dialogo tripartido "deixaram constAncia de seu agrade
cimento l Missio da OEA pela iniciativa que tomou" 8, 
com relaQlo l solicitaQlo das partes negociadoras: de que 
a Missio da OEA "mantenha sua colaboraQlo durante o 
processo de negociaQlo" e em vista dos fatos anotados, 
decida-se solicitar l Missao que assisfa as partes no 
desenvolvimento do processo de negociaQlo, a fim de 
que estas assegurem, por meios democraticos e em 
conformidade com os procedimentos internos paname
nhos vigentes, a transferlncia do poder em 111 de setem
bro de 1989 e a realizaQlo de elei¢es livres o mais breve 
possfvel. 

6. Mantem-se aberta a XXI Reuniao de Consulta, 
que realizara nova sessao em 23 de agosto de 1989 e 
encarrega-se a Missio de manter o Presidente informado 
sobre o andamento de suas gestOes. 

contrato comercial entre brasil e 
bolivia 

Nota Reversal do Mlnistro Abreu Sodre ao Mlnlstro 
das Relac;6es Exterlores e Culto da Republica da 
BoiMa, Valentin Abecla Baldlvleso, pela qual os 
Governos do Brasil e da BoUvla confirmam os 
Contratos de Compra e Venda de Energla Eletrica, 
Ur61a e Polletileno, de 27 de Julho de 1989 

A Sua Excellncia o Senhor 
Valentin Abecia Baldivieso, 
Ministro das AelaQOes Exteriores e Culto da Rep(iblica da 
Bolivia 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excellncia para 
referir-me l confirma9lo dos Contratos de compra even
da de Energia Betrica, Ur6ia e Polletileno, no quadro dos 
Acordos subscritos .pelos Excelentfssimos Senhores Pre
sidentes da Republica Federativa do Brasile da Republica 
da Bolivia, em 2 de agosto de 1988. 

2. Ambos os Govemos confirmam, em todos os 
seus termos e condiQOes, o Contrato subscrito em 27 de 
julho de 1989, entre a Empresa Nacional de Betricidad 
S.A. (ENDE), da Republica da Bolivia, e as empresas Cen
trals Ellltricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAs) e Centrais 
Ellltricas do Sui do Brasil S.A. (ELETROSUL), da Republica 
Federativa do Brasil, por um prazo de vinte e cinco anos 
a contar do segundo semestre de 1992, contrato esse que 
prevl fornecimento de 1.800 GVVh por ano, durante os 
doze primeiros meses de fornecimento; 2.500 GVVh por 
ano, nos 24 meses subsequentes, e 3.000 GVVh por ano, 
a partir do quarto anode fornecimento, ou seja: 1996. 

3. Ambos os Governos confirmam, em todos os 
seus termos e condiQO&s, o Contrato Preliminar para com
pra, venda e comercializaQlo, pelo prazo de vinte e cinco 
anos, de 330.000 TM/ A de urllia fertilizante boliviana, das 
quais 100.000 TM/ A com destino ao mercado brasileiro, e 
as 230.000 TM/ A restantes com destino a terceiros merca
dos, assinado em 27 de julho de 1989 entre Yacimientos 
Petroliferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B.), da Aepublicada 
Bolivia, e Petrobras Comllrcio lnternacional S.A. (INTER
BRAS), da Republica Federativa do Brasil. 

4. Ambos os Governos confirmam, em todos os 
seus termos e condi¢es, o Contrato Preliminar para com
pra, venda e comercializaQlo, por urn prazo de vinte e 
cinco anos, de 100.000 TM/ A de polietileno boliviano com 
destino a terceiros mercados, assinado em 27 de julho de 
1989 entre Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos 
(Y.P.F.B.), da Republica da Bolivia, e Petrobras Comllrcio 
lnternacional (INTERBRAS), da Republica Federativa do 
Brasil. 

5. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
reitera seu compromisso de que, dos pagamentos relati

. vos aos contratos de que trata a presente Nota, a serem 
feitos em d61ares dos Estados Unidos da Amllrica e cursa
dos pelo Convlnio de Crllditos Aecfprocos, 75% (setenta 
e cinco por cento) de tais pagamentos serao transferidos 
automaticamente pelo Banco Central do Brasil para conta 
a ser designada pelo Banco Central da Bolivia. 

6. Paralelamente, o Banco Central da Bolivia se 
compromete, ao final de cada quadrimestre, a pagar ao 
Banco Central do Brasil urn montante equivalente ao saldo 
devedor acumulado durante esse quadrimestre, saldo 
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esse que nlo vier a ser coberto pelos 25% (vinte e cinco 
por cento) mantidos na conta-conv8nio do CCR. 

1. Ambos os Governos concordam que o nlo
cumprimento, pelo Banco Central da Bolivia, dos compro
missos assumidos no paragrafo 6 da presente Nota impll
cara a suspenslo, para o quadrimestre seguinte, das obri
gayOes atribufdas ao Banco Central do Brasil no paragrafo 
5, nos mesmos montantes nlo pagos na compensaQio 
do CCR, desde que nlo haja sido superado o descumpri
mento. 

8. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
reitera, ademais, que os pagamentos resultantes das ven
das, conforme estipulado nas clausulas 3 e 4 da presente 
Nota, de produtos exportados a pafses com os quais a 
Bolivia nlo tenha Convl!nio de Creditos Recfprocos serlo 
efetuados, em sua totalidade, em d61ares dos Estados 
Unidos da America de livre convertibilidade. As vendas 
para exporta~lo a pafses participantes de Convl!nios de 
Creditos Recfprocos com a Bolivia serlo pagas de acordo 
com os convl!nios que existam entre a Bolivia e esse pals 
especffico. 

9. Para a eventualidade de que nlo venham a ser 
subscritos, no prazo de noventa dias, os contratos finals 
de compra, venda e comercializaQio de polietileno e ureia 
fertilizante, mencionados nos paragrafos 3 e 4 da presente 
Nota, o Governo da Republica Federativa do Brasil se 
compromete a encontrar mercados alternatives para o 
consumo de um milhlo de metros cubicos diarios 
(1.000.000 M3D) de gas natural boliviano, a partir de 1994. 

10. 0 Governo da Republica Federativa do Brasil se 
compromete a prestar toda a sua colabora~ao ao Governo 
da Bolivia, com a finalidade de assegurar a obtenQio de 
financiamento adequado para os projetos de integraQio 
energetics contemplados na presente Nota. 

Caso o Governo de Vossa Excell!ncia esteja de acordo 
como acima exposto, a presente Nota e a Nota de Vossa 
Excell!ncia, de idl!ntico teor e mesma data, constituirao 
Acordo entre nossos do is Governos, a vigorar a partir desta 
data. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excell!ncia 
os protestos de minha mais alta consideraQio. 

acordos brasil - argentina 

Atos assinados entre o Brasil e a Argentina no dia 22 
de agosto de 1989, em Uruguaiana 

Anexo I ao Protocolo n!! 23 - Regional Fronteiriqo 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica da Argentina 

Considerando 
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A lmportlncia da integraQio regional fronteiriqa no contex

to do Programa de lntegra9io e Coopera9io Econ&mica 
entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica 
Argentina; 

Que, desde a asslnatura do Protocolo nil 23 - Regional 
Frontelrlyo, em novembro de 1988, em Buenos Aires, o 
Grupo de Trabalho Permanente nele previsto, constitufdo 
pelas autoridades nacionais de ambos os pafses, e esta
duais e provincials da regilo formada, no Brasil, pelos 
Estados do Parana, Rio Grande do Sui e Santa Catarina, 
e, na Argentina, pelas Provfncias de Corrientes, Chaco, 
Entre Rios, Formosa, Misiones e Santa Fe, que integram 
o CRECENEA/LITORAL, realizou duas reuniOes em que se 
trataram temas relatives a integra~lo regional fronteiri~. 
concretizando desse modo as linhas gerais enumeradas 
neste Protocolo; 

Que a otimizaQio dos recursos da fronteira se revela um 
fator essencial para o desenvolvimento da regiao em seu 
conjunto; 

Que este instrumento resulta um meio eficaz para que os 
Estados da Regilo Sui do Brasil e as Provfncias do CRE
CENEA/LITORAL ampliem sua participaQio no processo 
de integraQio entre os dois parses, 

Decidem 

1. Expressar sua satisfa~ao pelos progresses lo
grados nas negociayOes realizadas no Ambito do Protoco
lo nil 23 - Regional Fronteiriyo, que se manifestam nos 
acordos alcan~dos nesta data sobre Comitl!s de Frontei
ra e Ponte Slo Borja- Santo Tome; 

2. Reafirmar a importlncia das gestOes conjuntas 
efetuadas ante o BID/INTAL, destinadas a elaboraQio de 
estudo sobre a situa~lo e o potencial econOmico da 
regiao, com vistas ao planejamento de ayOes con juntas e 
. a integraQio regional; 

3. Fomentar a an&lise de todos os temas relativos 
a mais ampla participa~ao das regiOes fronteiri~as como 
protagonistas do processo de integraQio, no contexto do 
presente Protocolo. 

Uruguaiana, 22 de agosto de 1_989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Ata de lnauguraqio dos Comitis de Fronteira 

Na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sui, 
Republica Federativa do Brasil, aos vinte e dois dias do 
ml!s de agosto do ano de mil e novecentos e oitenta e 
nove, reuniram-se os Presidentes da Republica Federativa 
do Brasil, Jose Sarney, e da Republica Argentina, Carlos 
S. Menem. 

Neste ato, os Presidentes manifestaram sua satisfac;:ao 



pela inaugura~o. nesta data, dos Comitas de Fronteira 
criados pelo Protocolo no 23 - Regional FronteiriQO, do 
Programa de lntegra~o e Coopera~o EconOmica Bra
sil - Argentina, firmado em Buenos Aires, em 29 de 
novembro de 1988. 

Os Comit@s terao suas sedes nas cidades de Uruguaia
na - Paso de los Ubres e Foz do lguavu - Puerto lguazu 
e serao presididos pelas autoridades consulares de cada 
pais sediadas nas mencionadas cidades de fronteira. 

Os Comit@s terao como objetivos facilitar a circula~o de 
pessoas, bens e serviQOS na area de fronteira e promover 
o desenvolvimento conjunto e a integrayao das locali
dades vizinhas de ambos os paises, dentro do espirito das 
Atas do lguavu e de Buenos Aires, firmadas respectiva
mente em novembro de 1985 e julho de 1986. 

A fim de dar inicio a suas tarefas, os Comites celebranio 
sua primeira reuniao a 31 de agosto pr6ximo. 

Os Comit@s se reunirao com a freqi.iencia que estimem 
necessaria, podendo, para melhor desempenho de suas 
funy()es, fazll-lo em localidades fronteiriyas distintas de 
suas sedes. 

Uruguaiana, 22 de agosto de 1989. 

Jose Sarney 
Carlos S. Menem 

Ata sobre a venda de gas argentino ao Brasil 

Na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sui, 
Republica Federativa do Brasil, aos vinte e dois dias do 
mes de agosto do anode mil novecentos e oitenta e nove, 
reuniram-se os Presidentes da Republica Federativa do 
Brasil, Jose Sarney, e da Republica Argentina, Carlos S. 
Menem. 

Os Presidentes reconhecem a importllncia do projeto de 
venda de gas argentino ao Brasil, manifestando nesse 
sentido sua satisfavao com a constituivao de urn Grupo 
de Trabalho que - sob a coordenayao dos respectivos 
Ministerios das Relay()es Exteriores - determinara, no 
prazo de noventa dias, as condiy()es basicas para a men
cionada venda. 

Uruguaiana, 22 de agosto de 1989. 

Jose Sarney 
Carlos S. Menem 

Acordo, por troca de Notas, sobre a criac;io da 
Comissao Mista para a Construc;io de uma Ponte 
sobre o Rio Uruguai, entre as cidades de Sio Borja e 
Santo Tome 

Uruguaiana, 22 de agosto de 1989 

A Sua Excel@ncia o Senhor 
Domingo Felipe Cavallo, 
Ministro das Relayaes Exteriores 
e Culto da Republica Argentina 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelancia em rela
~o ao Acordo entre o Governo da Republica Federativa 
do Brasil e o Governo da Republica Argentina para a 
Constru~o de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as 
Cidades de sao Borja e Santo Tome, firmado nesta data, 
na cidade de Uruguaiana. 

2. Considerando o interesse de ambos os paises 
na realiza~o desta obra, o Governo brasileiro propae que, 
enquanto nao entra em vigor o Acordo acima mencio
nado, se estabeleya uma Comissao Mista que tera as se
guintes atribuiyaes: 

a) reunir os antecedentes necessaries para a elabora~o 
dos termos de referencia relativos aos aspectos tec
nicos, econOmicos e financeiros da obra, levando em 
conta a decisao de ambos os Governos de que a 
construyao da mesma se efetue sob o regime de 
concessao de obra publica, sem o aval dos Governos 
e sem trllnsito obrigat6rio, a ser atribufda a urn 
cons6rcio privado brasileiro-argentino; 

b) preparar a documenta~o necessaria para levar a 
cabo a licitayao publica da obra. 

3. Se o Governo da Republica Argentina conside
rar aceitavel a referida proposta, esta Nota e a de Vossa 
Excelencia do mesmo teor e mesma data constituirao urn 
Acordo entre nossos Governos, o qual entrara em vigor na 
data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelancia 
os protestos da minha mais alta considera~o. 

Roberto de Abreu Soc:lr6 

Atos assinados entre o Brasil e a Argentina 
em cerim6nia no Palacio do Planalto, 

no dia 23 de agosto de 1989 

Ata da cerim6nia de troca dos lnstrumentoa de 
Ratificac;io do Tratado de lntegrac;io, Cooperac;io e 

Desenvolvimento, entre o Governo da Republica 
Federativa do Brasil e o Governo da Republica 

Argentina 

Os abaixo-assinados, Sua Excelancia o Senhor Jose Sar
ney, Presidente da Republica Federativa do Brasil, e Sua 
Excelencia o Senhor Carlos Saul Menem, Presidente da 
Nayao Argentina, reuniram-se no Palacio do Planalto, em 
Brasilia, aos vinte e tras dias do mas de agosto de 1989, 
para a cerimOnia de troca dos lnstrumentos de Ratifica~o 
do Tratado de lntegra~o. Coopera~o e Desenvolvimento 
entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da Republica Argentina, concluido em Buenos 

99 



Aires, aos vlnte e nove dias de novembro de 1988, o qual 
entra em vigor, na forma de seu Artigo 11, na presente 
data. 

E, tendo sldo achados em boa e devida forma os referldos 
lnstrumentos de Ratlflcac;:io, procederam a sua troca. 

Em fe do que, no Iugar e data aclma declarados, asslna
ram a presente Ata, felta em dois exemplares, nos idiom as 
portugu8s e espanhol. 

Anexo IX ao Protocolo n2 1 - Bens de Capital 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

0 disposto no Artigo 32 do Acordo de Complementagao 
EconOmica nil 7, entre a Republica Federativa do Brasil e 
a Republica Argentina, sobre Produgao, Comercio e De
senvolvimento Tecnol6gico de Bens de Capital, assinado 
no Brasil em 10 de dezembro de 1986; 

Decidem 

1. Realizar negociac;:oes com o objetivo de efetuar 
a quarta ampliac;:ao da lista comum. 

2. Estabelecer o seguinte cronograma de ac;:ao: 

a) intercambio de listas: devera realizar-se na primeira 
semana de outubro de 1989, por via diplomatica; 

b) reuniao do Grupo de Trabalho: devera realizar-se em 
25 de outubro de 1989, a fim de elaborar a citada 
ampliac;:ao. 

3. lnstruir suas Delegac;:oes Permanentes junto a 
Associac;:ao Latina-Americana de lntegrac;:ao - ALAOI -
para que adotem as providl!ncias necessarias para forma
lizar, junto aquela Associac;:ao, a quarta ampliac;:ao a que 
se refere o item 1 acima, uma vez conclufdas as nego
ciac;:oes pertinentes. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo IX ao Protocolo n!! 4 - Expansio do Comercio 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

A importAncia de assegurar a expansao qualitativa, quan
titativa e equilibrada do interclmbio comercial entre os 
dois pafses para consolidar e ampliar o processo de inte
grac;:ao e cooperac;:ao econOmica em curso; 
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0 dlsposto no Protocolo no 4 - Expansio do Comercio; 

A necessldade de se adotarem medldas capazes de pro
mover de manelra raplda e eflcaz a recomposlyio do 
equllfbrio recfproco do cresclmento do interclmbio bilate
ral; 

Decldem 

1. Ampllar o Acordo de AJcance Parcial nil 1 me
diante a lncorporac;:ao de novos produtos ate 31 de marc;:o 
de 1990. No Apindice I deste anexo se registrario as listas 
dos novos produtos negociados. 

2. Retirar da lista de prefer8ncias outorgadas pela 
Republica Federativa do Brasil no Acordo de AJcance 
Parcial nil 1 os produtos citados nos itens do Apl!ndice 1 
deste Anexo. 

3. Prorrogar ate 31 de dezembro de 1990 as 
concessoes com vigl!ncia temporal, acordadas por ambos 
os pafses nos 222 e 232 Protocolos Adicionais ao Acordo 
de AJcance Parcial nil 1, firmado entre o Brasil e a Argentina 
no Ambito da ALAOI, exceto a posigao tarifaria NALAOI 
35.07.1.99, constante do referido 2311 Protocolo Adicional. 

4. Solicitar a suas Delegac;:oes Permanentes junto 
a Associac;:ao Latina-Americana de lntegrac;:ao - ALAOI -
as provid8ncias para a ampliagao do Acordo de AJcance 
Parcial nil 1, firmado entre o Brasil e a Argentina no Ambito 
da ALAOI, de acordo com o seguinte cronograma: 

a) interclmbio de listas: devera realizar-se na primeira 
semana de outubro de 1989, por via diplomatica; 

b) reuniao do Grupo de Trabalho: devera realizar-se em 
25 de outubro de 1989, em Montevideu, sede da 
ALADI. 

5. Recomendar o exame, durante a reuniao nego
ciadora, prevista para 25 de outubro de 1989, em Monte
videu, da possibilidade de estender a prorrogagao prevista 
no item 1, ate 31 de dezembro de 1990. 

6. lnstruir suas Delegac;:oes Permanentes junto a 
Associagao Latina-Americana de lntegrac;:ao - ALAOI -
para que adotem imediatamente as medidas necessarias 
para formalizar o disposto nos itens anteriores. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo X ao Protocolo n!! 4 - Expansio do Comerclo 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 



0 disposto no Protocolo nll 4 - Expansao do Comercio; 

A persistlncia de condi¢es de desequilibrio comercial, 
conforme o conceito de equilibria dinlmico ao Anexo VI 
deste Protocolo; 

Anecessidade de adotar medidas tendentes a promover, 
de maneira rapida e eficaz, a recomposi~o do equilibria 
dinlmico do intercAmbio bilateral; 

Oecidem 

1. Expressar sua satisfa~o pela decisao, por par
te do Governo brasileiro, de, dentro de urn prazo de 60 
dias, ultimar as tramitar;oes especificas que tornarao exe
qi.iivel a concessao de prioridade para os seguintes pro
jetos chaves-na-mao, que contam com o financiamento 
do Governo argentino, nos valores indicados em cada 
caso: 

a) Projeto de recuperar;ao do ramal ferroviario sao 
Luiz - Teresina. 
Financiamento: 63,5 milhoes de d61ares estaduni
denses. 

b) Projeto para fornecimento de equipamento eletrico 
para a Usina Hidreletrica de Miranda (Minas Gerais -
MG). 
Financiamento: 90 milhoes de d61ares estaduniden
ses. 

c) Projeto energetico de Mato Grosso. 
Financiamento: 68 milhoes de d61ares estaduniden
ses. 

d) Projeto para construr;ao de Unidades Hospitalares e 
Centres de Assistencia nos Estados de Mato Grosso, 
Piaui e Minas Gerais. 
Financiamento: aproximadamente 130 milhoes de 
d61ares estadunidenses. 

Para tanto, as empresas argentinas envolvidas concluirao, 
igualmente, dentro de urn prazo de 60 dias a partir desta 
data, com apoio das autoridades competentes, os tr!mi
tes administrativos ou avaliar;oes tecnicas que estejam 
pendentes. 

2. Expressar sua satisfar;ao pela vontade do Go
verne brasileiro de estudar a viabilidade de outorgar a 
concessao de prioridades ao projeto para o fornecimento 
de trens leves para a Companhia de Transportes Urbanos 
(CBTU). 

Financiamento aproximado de 65 milhoes de d61ares es
tadunidenses. 

3. A contratar;ao dos referidos projetos devera ser 
efetuada com cons6rcios brasileiro-argentinos. 

Reiteram 

4. A decisao de estimular a formar;ao de cons6r
cios binacionais para a execur;ao, em seus territ6rios, de 
obras futuras, bern como o respective fornecimento de 

equipamentos. 

5. Nesse espirito, acolhem com interesse a deci
sao do Governo argentino no sentido de que empresas 
brasileiras, em cons6rcios com empresas argentinas, par
ticipem no fornecimento de equipamentos para o Projeto 
Hidreletrico de Pichi - Picun - Leufu. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo XI ao Protocolo n!! 4 - Expansio do Comerclo 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina 

Considerando 

0 disposto no Protocolo nll 4 - Expansao do Comercio; 

A importAncia de urn sistema harmonizado de metrologia, 
normalizar;ao e qualidade industrial entre o Brasil e a 
Argentina para consolidar, com custos e prer;os finais 
menores, a implementar;ao de urn espar;o econOmico 
comum; 

A necessidade de harmonizar, gradual e progressiva
mente, as normas tecnicas do Brasil e da Argentina, com 
vistas a eliminar as discrepAncias atuais, as quais funcio
nam como barreiras tecnicas a desejtiVel expansao acele
rada e equilibrada do intercAmbio bilateral; 

Decidem 

1. Criar urn Grupe de Trabalho para elaborar urn 
relat6rio sobre a possibilidade de harmonizar normas 
sobre Metrologia, Normalizar;ao e Oualidade Industrial, o 
qual devera ser apresentado em urn prazo de 18 dias. 

2. 0 referido Grupe de Trabalho sera integrado, 
pela Republica Federativa do Brasil, por representantes 
dos Ministerios das Relar;oes Exteriores e da Industria e 
do Comercio, e do Institute Nacional de Metrologia Legal, 
Cientifica e Industrial e, pela Republica Argentina, por 
representantes do Ministerio das Relar;oes Exteriores e 
Culto, da Secretaria de Industria e Comercio e do lnstituto 
Nacional de Tecnologia Industrial (INTI). 

Brasnia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo XII ao Protocolo n!! 4 - Expansio do Comerclo 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 
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Conalderando 

0 dlsposto no Protocolo nil 4 - Expanslo do Comerclo, e 

A lmportAncla de harmonlzar gradualmente as normae 
fitosaanltarlas, com o objetlvo de estimular o comerclo e 
a coopera9lo nessa area, 

Decldem 

1. Crlar um Grupo de Trabalho especrflco para 
eiaborar um relat6rio sobre as possibilidades de harmoni· 
zar as normas fitossanitarias dos dois parses, o qual deve
ra ser apresentado em um prazo de 180 dlas. 

2. 0 citado Grupo de Trabalho sera coordenado 
palos Ministerios das RelacrOes Exteriores do Brasil e da 
Argentina, e integrado por representantes dos Ministerlos 
responsaveis pelas questOes vinculadas a agricultura e a 
saud e. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo I ao Protocolo n!! 6 - Assuntos Financeiros 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

0 disposto no Protocolo nil 6 - Assuntos Financeiros, 

Os fluxes do financiamento da hidreletrica de Pichi -
Picun - Leufu e dos projetos "chaves-em-mao", 

Decidem 

1. 0 Governo brasileiro concedera ao Governo da 
Argentina linha de credito de US$ 100 mil hoes, suplemen
tar ao Credito lnterbancario de US$ 1 00 mil hOes, a fim de 
lastrear o comercio bilateral e assegurar maior liquidez as 
compensaCj)Oes quadrimestrais no Convenio de Credito 
Reciproco, exceto para a cobertura dos juros a serem 
pagos por conta do credito interbancario. 

2. A linha de credito pod era ser utilizada no prazo 
de um ano, a partir de 1 de janeiro de 1990. Sua liquidayao 
sera feita em duas parcelas iguais, nos meses de janeiro 
e julho de 1991. 

3. 0 Banco Central do Brasil e o Banco Central da 
Argentina instrumentarao o credito suplementar atraves 
de comunicaCj)Oes reversals. 

Acord am 

Envidar esforgos para equacionar os desequilibrios do 
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eomerclo atravea de medldaa na area comerclal, aem 
recurso a novoa ajuatea de carater flnanceiro. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Anexo Ill ao Protocolo nil 8 - Energla 

0 Governo da Republica Federative do Brasil 
8 

0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

0 disposto nos ltens 1, 2 e 5 do Protocolo nil 8 - Energia, 

Decidem 

1. Que as autoridades competentes de ambos os 
parses mantenham interc!mbio de informayOes sobre os 
processos de planejamento energetico, com o objetivo de 
identificar as areas de interesse comum, no Ambito do 
presente Protocolo. Esses trabalhos serao coordenados 
pelos Ministerios das Relagoes Exteriores de ambos os 
parses. 

2. No setor eletrico, 

a) registrar as medidas adotadas pelo Brasil para au· 
mentar a vazao do Rio Uruguai, dentro de sua jurisdi· 
yao, de modo a contribuir, de forma imediata, ao in· 
cremento da gerayao de energia ell!trica em Saito 
Grande; 

b) registrar o compromisso do Brasil de acelerar as 
obras de instalagao da subestayao conversora de 
freqiiencia de Uruguaiana, com vistas ao fornecimen
to de 50.000 KW a partir do primeiro trimestre de 1990; 

c) registrar o compromisso da Argentina de impulsionar 
o desenvolvimento das obras da estayao conversora 
de freqiiencia em Santo Tome, a fim de concluir outra 
interconexao ell!trica que podera fornecer 50.000 KW; 

d) acelerar os trabalhos para a conclusao do projeto ba
sico do aproveitamento hidreletrico de Garabi e iniciar 
conjuntamente a analise das alternativas para seu 
financiamento; 

e) cooperar no desenvolvimento de tecnologias e inter
cAmbia de informagoes para o aperfeiyoamento e ra
cionalizayao no uso de energia ell!trica e na qualidade 
dos serviyos nos respectivos paises; e 

f) estabelecer mecanismos de consulta para a assis
tencia reciproca em situagoes de emergencia. 

3. No setor de combustiveis, 

a) Gas: constituir um Grupo de Trabalho que, no prazo 
de 90 dias, determine as condiyOes basicas para a 
venda de gas argentino ao Brasil; 

b) Hidrocarbonetos: constituir um Grupe de Consulta e 
Avaliagao Permanente para analisar as possibilidades 
de fortalecer a complementagao de ambos os paises 
e o incremento do interclmbio comercial de hidro
carbonetos e seus derivados. Alem disso, este Grupo 



estudara alternativas para desenvolver projetos con
juntos neste setor. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo IV ao Protocolo n2 8 - Energia 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina 

Considerando 

0 disposto no Protocolo n2 8 - Energia e no seu Anexo 
II - Setor Eletrico, em rela9ao ao aproveitamento hidrele
trico de Pichi - Picun - Leufu, 

Decidem 

1. Expressar sua satisfavao pe Ia entrega, por parte 
do Governo argentino ao Governo brasileiro, da ordem de 
infcio das obras civis do Aproveitamento Hidreletrico de 
Pichi - Picun - Leufu, em cumprimento dos compromis
sos mutuamente assumidos por ambos os Governos, no 
marco do Programa de lntegravao e Cooperavao Econ8-
mica. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo I ao Protocolo n!! 12 - Coopera~io 

Aeronautica 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

0 estabelecido no Protocolo n2 12 - Cooperayao Aero
nautica; 

As informavoes apresentadas pelo Grupe de Trabalho do 
mencionado Protocolo; 

As metas estipuladas no item 2 do Protocolo n2 12 -
Cooperavao Aeronautica; 

Oecidem 

1. Expressar sua satisfavao pelo grau de avanvo 
do Programa CBA-123, de desenvolvimento conjunto, co
operavao e co-produvao de urn aviao de transporte leve 
entre as empresas EMBRAER, do Brasil, e FAMA, da Ar
gentina. 

2. Garantir seu apoio para o prosseguimento do 

mencionado program a, de modo a assegurar o desenvol
vimento, produyao e comercializavao do produto. 

3. Estimular a aproximavao entre os empresarios 
brasileiros e argentinas do setor aeronautico, a fim de pos
sibilitar urn grau crescenta de complementavao e inte
gravao industrial do mesmo. 

4. Manifestar sua satisfa9ao pela organiza9ao, em 
Buenos Aires, durante o mils de novembro pr6ximo, de 
urn simp6sio dedicado a industria aeronautica na inau
gurayao da "Feira Industrial ABRA 89". 

5. Oestacar os avan9os registrados nas nego
ciavoes entre as respectivas Foryas Aereas, com vistas a 
adotar o IA-63 "PAMPA" como aviao de treinamento da 
For9a Aerea Brasileira. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo X ao Protocolo n!! 14- Transporte Terrestre 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

0 disposto no paragrafo 1 do Protocolo n2 14, 

Decidem 

1. Estabelecer o Transporte de Encomendas em 
Clnibus de passageiros de linha regular entre os territ6rios 
da Republica Federativa do Brasil e da Republica Ar
gentina. 

2. Oeterminar as suas respectivas autoridades 
competentes a imediata adoyao das providl!ncias internas 
necessarias para a pronta utilizavao do referido sistema 
de transporte pelos operadores de transporte terrestre 
internacional bilateral de passageiros. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo XI ao Protocolo n!! 14- Transporte Terrestre 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

0 disposto no Protocolo n2 14; 

A importancia de harmonizar, gradualmente, a 1e9islacrao 
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e as normas que regem os procedimentos aduaneiros dos 
dois paises, e de estabelecer, de forma cooperativa, um 
sistema integrado de controle aduaneiro das atividades de 
comercio exterior; 

Decidem 

1. Criar um Grupo de Trabalho especifico para 
elaborar um relat6rio sobre as possibilidades de harmoni
zar as legislac;:oes alfandegarias que regulam os procedi
mentos de ambos os paises. Tal relat6rio devers ser 
elevado ao Grupo de Trabalho do Protocolo ng 14 num 
prazo de 180 dias. 

2. 0 Grupo de Trabalho especifico estara integra
do por representantes das AlfAndegas de ambos os 
pl;lises, e sera coordenado pelos Ministerios das Rela!fties 
Exteriores do Brasil e da Argentina. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abr~u Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Ane,o I ao Protocolo n!! 17 - Coopera~io Nuclear 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

As Declara¢es Conjuntas de ambos os paises sobre 
politica nuclear, emitidas em Foz de lguac;:u, Brasilia, Vied
rna, lper6 e Ezeiza, e os Acordos de Cooperac;:ao em 
materia de energia nuclear firmados em Buenos Aires, em 
17 de maio de 1980; 

0 espirito e objetivos estabelecidos na Ata para a integra
c;:ao brasileiro-argentina, firmada em Buenos Aires, em 29 
de julho de 1986, e o expresso no Protocolo ng 17 -
Cooperac;:ao Nuclear, assinado em Brasilia, em 10 de 
dezembro de 1986; 

A ativa participac;:ao de empresas publicas e privadas do 
setor nuclear, a que se refere o ponte 5 da Declarac;:ao de 
Viedma, que resultou na criac;:ao do Comitl! Empresarial 
Brasileiro-Argentino da Area Nuclear (CEABAN); 

A decisao de que o Com it!! Permanente Brasil - Argentina 
sobre Politica Nuclear coordene iniciativas na area em
presarial do setor (ponte 2 da Declarac;:ao de lper6, de 8 
de abril de 1988); 

As necessidades de bens das instituic;:oes e empresas pu
blicas de ambos os paises para a construc;:io e operaQiio 
de centrais nucleares no Brasil e na Argentina, assim como 
li!S necessidades de outros empreendimentos em ambos 
os paises, na area de gerac;:ao nucleo-eletrica; 

A possibilidade de cobrir essas necessidades de bens 
para alii centrais mencionadas com produtos de empresas 
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locais de ambos os paises, levando em conta as a¢es, 
naquele campo, das empresas publicas demandantes e 
do grupo de empresarios brasileiros e argentinas fornece
dores, no Ambito do CEABAN; 

0 alto grau de concentrac;:ao da demanda e a quantidade 
estimada das aquisiQties requeridas para Angra II e Atucha 
II, circunstAncias que facilitam as condic;:oes de reciproci
dade e simetria entre ambos os paises; 

Que foram previstos criterios para os fornecimentos, que 
contemplam o intercAmbio de produtos brasileiros e ar
gentinas, incluindo as listas do que cada pais pode prover, 
assim como as bases para inspe!fao dos produtos e a 
qualificac;:ao das firm as fornecedoras; 

Que foram explorados aspectos do financiamento que 
viabilizariam as ofertas brasileiras para Atucha II e as 
argentinas para Angra II, e 

A necessidade de facilitar o mencionado intercAmbio me
diante a eliminac;:ao de barreiras ao mesmo, a fim de 
promover uma ampla complementac;:ao industrial no setor 
nuclear, dentro da atitude definida pelos Governos de 
ambos os paises ao iniciar o programa de integra!fao e 
cooperac;:ao econOmica, 

Decidem 

1. Estabelecer, como ampliac;:ao do presente Pro
tocolo, um projeto de intercAmbio de bens brasileiros e 
argentinas, destinados as centrais nucleares em ambos 
os paises; 

2. Encomendar ao Comitl! Permanente Bra
sil - Argentina sobre Politica Nuclear que coordene a 
elaborac;:ao de uma lista de bens, que figurara como 
apl!ndice desta ampliac;:ao, aos quais se aplicara o trata
mento preferencial aqui estabelecido. A lista podera ser 
ampliada por decisao das Partes; 

3. Determinar que os produtos da lista comum, 
ap6s aprovac;:ao pelos 6rgaos competentes de ambos os 
paises, gozarao de tratamento de produto nacional no 
Brasil e na Argentina, definindo tal tratamento como: 

a) aplicaQiio, em ambos os paises, de tarifa 0 (zero); 
b) exclusao, em ambos os paises, de qualquer restric;:ao 

ou barreira de natureza nao-tarifaria, seja administra
tiva, quantitativa, tributaria ou outra, aplicada as im
portac;:oes; 

4. Acordar que, nas compras do setor publico, 
direta ou indiretamente, do Brasil e da Argentina, os pro
dutos da lista comum de origem brasileira ou argentina: 

a) terao tratamento similar aos produtos de origem lo
cal; 

b) terio tratamento preferencial em relac;:ao a terceiros 
fornecedores; 

5. Estabelecer para a lista comum de bens um 
valor de referl!ncia de quinze (15) milhOes de d61ares 



estadunidenses para exporta9oes de bens de origem bra
sileira, e outra soma igual para exporta9oes de bens de 
origem argentina. Os valores de referl!ncia para as futuras 
listas comuns serao fixados pelas sucessivas amplia9oes 
da referida lista comum; 

6. Estabelecer que o intercAmbio de bens brasilei
ros e argentinas, no quadro desta amplia9ao do Protocolo 
n° 17, deve manter um equilibria dinamico. Entende-se 
que esse equilibria sera mantido sempre que o superavit 
anual de um dos dois paises nao superar dez por cento 
(10%) do valor efetivamente comercializado entre as 
Partes; 

7. Determinar que, para fixar as sucessivas am
pliayoes da lista comum, assim como para compensar 
eventuais desequilibrios, o CEABAN podera propor ao Co
mite Permanente Brasil - Argentina sobre Polftica Nu
clear: 

a) a amplia9ao da lista comum, e 
b) qualquer outra medida que tend a a compensar even

tuais desequilibrios no intercambio do setor nuclear. 

As propostas acima serao submetidas a considera9ao dos 
6rgao competentes de ambos os paises, ap6s exame pelo 
Comite Permanente Brasil - Argentina sobre Politica Nu
clear; 

8. Determinar que a porcentagem em valor dos 
componentes importados de terceiros paises, dos pro
dutos da lista comum, nao pod eraser superior a vinte por 
cento (20%) do pre9o do produto. Esta porcentagem sera 
calculada comparando o pre9o FOB dos componentes 
importados com o pre9o FOB de referencia internacional 
do produto acabado. Na ausencia do pre9o FOB de refe
rAncia internacional do produto acabado, sera utilizado o 
pre9o FOB de venda do pais exportador, sem os impostos 
internes. As materias-primas importadas, de uso univer
sal, que nao ten ham sido objeto de processamento indus
trial que as torne especificas para sua utiliza9ao na fabrica-
98.0 do produto final, sao consideradas, para estes efeitos, 
de origem local; 

9. Determinar que participarao do intercambio 
empresas de ambos os parses que sejam qualificadas pa
ra fornecimentos destin ados a centrais nucleares, de acor
do com os Sistemas de Qualifica9ao do pais comprador; 

10. Estabelecer que o financiamento do intercam
bio dos bens compreendidos na lista comum referida no 
paragrafo 2 e suas sucessivas amplia9oes obedecera as 
disposi9oes que regulam a materia em cada um dos par
ses; 

11. Acordar que a coordena9ao e o acompanha
mento da execu9ao deste Anexo serao feitos pelo Comite 
Permanente Brasil - Argentina sobre Polftica Nuclear; 

12. Estabelecer que o Comite Permanente, com ba
se nas informa9oes e propostas do CEABAN, e em con
junto com este, verificara anualmente as ordens de com-

pra efetivamente adjudicadas a produtores brasileiros e 
argentinas, a fim de avaliar a manuten9ao do equilibrio 
dinamico no intercambio dos bens da lista comum. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodrj 
Domingo Felipe Cavallo 

Anexo Ill ao Protocolo n!! 22 - Industria Allmenticla 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

0 disposto no item 7 do Protocolo no 22 - Industria 
Alimentfcia, assinado entre a Republica Federativa do 
Brasil e a Repubflca Argentina, em Brasilia, em 7 de abril 
de 1988, 

Decidem 

1. lnstruir suas Delega9oes Permanentes junto a 
Associa9ao Latina-Americana de lntegra9ao - ALADI -
para que adotem imediatamente as providencias neces
sarias para ampliar a Lista Co mum de Acordo de Comple
mentayiio EconOmica no 12 sobre Bens Alimenticios ln
dustrializados, conforme o Apendice 1 que forma parte do 
presente Anexo. 

Brasilia, OF, 23 de agosto de 1989. 

Roberto de Abreu Sodr6 
Domingo Felipe Cavallo 

Protocolo n2 24 - Planejamento Econ6mico e Social 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica Argentina, 

Considerando 

Os objetivos do Programa de lntegra((iio e Coopera((ao 
EconOmics entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Republica Argentina; 

A necessidade de criar condi9oes que permitam a harmo
nizayiio de polfticas voltadas para o processo de integra-
9iio; 

A importancia de um intercambio regular de informa9oes 
sobre as perspectivas das economias dos dois paises com 
vistas a estimular o processo de consolida((iio de um 
espa((o econOmico comum; 

Dec idem 

1. lnstituir um Grupo de Trabalho integrado pelo 
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Ministerio das Relac;:Oes Exteriores, Secretaria de Planeja· 
mento da Presid8ncia da Republica, Ministerio da Fazen· 
da e Banco Central, pela Parte brasileira, eo Ministerio das 
Relac;:Oes Exteriores e Culto, Ministerio da Economia, Se· 
cretaria de Planejamento e Banco Central, pela Parte 
argentina. 

2. As tarefas deste Grupo de Trabalho serao coor
denadas pelos Ministerios das Relac;:Oes Exteriores de 
am bas as Partes. 

3. 0 Grupo de Trabalho mantera reuniOes semes-
trais ou quando solicitado por uma das Partes. 

4. 0 Grupo de Trabalho tera como func;:oes: 

a) reunir-se como foro de consulta das autoridades eco
nOmicas de am bas as Partes; 

b) elaborar projetos de Acordos especfficos de harmoni
zac;:ao e coordenac;:ao das polfticas macroeconOmi
cas, que serao submetidos a considerac;:ao da Comis
sao de Execuc;:ao do Programa de lntegrac;:ao e Co
operac;:ao EconOmica; 

c) otimizar as polfticas de desenvolvimento econOmi
co-social e de investimentos em ambos os 
pafses, a fim de evitar a duplicac;:ao de esforc;:os nestas 
areas. 

5. 0 Grupe de Trabalho podera criar Comites Tec
nicos para o estudo de temas e projetos especiais na area 
econOmica. 

6. Alem disso, o Grupo de Trabalho podera convi
dar a participar, nesses Comites Tecnicos, autoridades e 
personalidades de outras areas. 

7. A primeira reuniao do Grupe de Trabalho se 
dara no mes de outubro de 1989. 

8. Determinar que o Grupe de Trabalho informara 
semestralmente a Comissao de Execuc;:ao do Programa 
de lntegrac;:ao e Cooperac;:ao EconOmica sabre o anda
mento de seus trabalhos. 

Brasilia, DF, 23 de agosto de 1989. 

conv€mio brasil - oit 

Roberto de Abreu Sodre 
Domingo Felipe Cavallo 

Convenio de Cooperac;:ao Tecnica entre o Governo 
da Republica Federativa do Brasil e a Organizac;:ao 
lnternacional do Trabalho 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
A Organizac;:ao lnternacional do Trabalho (OfT), 

Dispostos a fomentar a cooperac;:ao tecnica na area da 
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Administrac;:io do Trabalho, 

Considerando 

Que o Governo brasileiro, atraves de seu Ministerio do 
Trabalho, e membro do Centro lnteramericano de Admi
nistrac;:ao do Trabalho (CIAT); 

Que o programa de cooperac;:ao tecnica entre o Ministerio 
do Trabalho e o CIAT deu ensejo, nos ultimos anos, a 
numerosas e importantes atividades; 

Que, na XI reuniao do Comite de Programac;:ao do CIAT 
(outubro de 1987), na qual a delegac;:ao brasileira desem
penhou importante papel, se aprovaram programas nas 
areas de capacitac;:ao, estudos, pesquisas, informatica e 
outras, a serem executados no Brasil e em outros pafses 
membros do CIAT com a participac;:ao brasileira; 

Que a Resoluc;:io n2 7 da XI Reuniao do Comite de Pro
gramac;:ao do CIAT insta os pafses-membros a "encami
nhar ac;:oes para fortalecer os nucleos operatives nacio
nais, que sao considerados uma forma de ac;:io privilegia
da para promover a estrategia de cooperac;:ao horizontal"; 

Acord am 

Artigo I 
Criac;ao, lnstalac;ao e Sede 

1. 0 CIAT criara e mantera no Brasil um nucleo, 
denominado Nucleo Operative Brasileiro do CIAT (NO
BRA), que comec;:ara a operar de imediato. 

2. 0 NOBRA tera sede na cidade de Brasflia, de
vendo estar fisicamente instalado ate 31 de outubro de 
1989. 

Artigo II 
Objetivos 

1. 0 NOBRA tera por objetivo a cooperac;:ao tecni
ca nas areas de Administrac;:ao do Trabalho, desenvolvi
mento de recursos humanos, estudos, pesquisas e inter
cAmbia de documentac;:ao e outros tipos de informac;:ao. 

2. 0 NOBRA cumprira suas tarefas com base em 
um Plano Anual de Atividades que estara destinado a: 

a) executar o programa que, com respeito ao Brasil, seja 
aprovado pelo Comite de Programac;:ao do CIAT; 

b) executar atividades destinadas a apoiar polfticas e 
programas nacionais de modernizac;:ao, otimizac;:ao e 
fortalecimento das estruturas do Ministerio do Traba
lho, e de criac;:ao de oportunidades para o desenvolvi
mento das organizac;:oes dos interlocutores sociais; 

c) cooperar, com vistas ao fomento do dialogo social, 
com organismos nacionais, institutes de estudos e de 
formac;:ao, universidades, associac;:oes profissionais 
de empregadores e de trabalhadores; 

d) facilitar e promover o intercambio de experiencias na 



America Latina e no Caribe. 

Artlgo Ill 
Melos de Cooperaqio 

As atividades do NOBRA se desenvolverao mediante: 

a) a capacita~ao em cursos, seminaries, reunioes tecni
cas e congresses; 

b) estudos e pesquisas; 
c) produ~ao e intercambio de documenta~ao e outros 

tipos de informa~ao; 
d) programas e projetos especificos, em coopera~o 

com outros organismos. 

Artigo IV 
Modalidades de Cooperaqio 

1. 0 NOBRA promovera prioritariamente a capa
cita~ao profissional de administradores do trabalho, per
mitindo-lhes a obten~ao de certificados de idoneidade de 
carater geral ou em areas de especializa~o. tais como a 
fiscaliza~Ao e prote~ao do trabalho, o desenvolvimento de 
recursos humanos, os servi~os de emprego, a negocia
~ao, media~ao e concilia~ao, assuntos internacionais, 
economia laboral e outras. 

2. Os estudos e pesquisas serao preferivelmente 
de natureza aplicada e dirigidos aos problemas de deter
minadas categorias de trabalhadores, tais como os da 
constru~ao civil, das industrias U!xteis, os portuarios, mi
neiros, comerciarios e os trabalhadores nllo socialmente 
protegidos. 

3. Procurar-se-a desenvolver as atividades de 
acordo com as seguintes etapas: estudos monograticos, 
trabalhos de campo, diagn6stico; discussao do diagn6s
tico e reuniao tecnica; publica~Ao de resultados; analise 
de resultados em reunioes tripartidas; publica~llo de con
clusees tripartidas; propostas normativas e administrati
vas; assisti!ncia a implanta~Ao e fiscaliza~o das normas 
e ao controle de gestao. 

ArtigoV 
Assoclaqio e Adesio 

1. sao associadas de pleno direito ao NOBRA as 
institui~oes que integram o Comiti! Consultive. 

2. Poderao aderir ao NOBRA as institui~es que o 
solicitarem e que, para tanto, contem com a aprova~o do 
CIAT. 

Artlgo VI 
Execuqio das Atlvldades 

Segundo a natureza das atividades a serem progra
madas, poderao elas ser executadas nas institui~es su
geridas pelo Ministerio do Trabalho atraves de seus 
6rgaos competentes e em institui~es propostas pela 
OIT. 

Artlgo VII 
Adminlstraqio e Pessoal 

1. A administra~Ao do NOBRA estara a cargo de 
urn coordenador de nacionalidade brasileira, designado 
pelo CIAT, que desempenhara suas fun~oes de acordo 
com as diretrizes tra~adas por aquele centro. 

2. 0 coordenador contara com o apoio de do is as
sistentes tecnicos de nivel profissional, uma secretaria e 
urn continuo, que serao contratados pelo CIAT de confor
midade com suas normas administrativas e contabeis. 

3. 0 pessoal do NOBRA nao mantera vinculo em-
pregaticio com o Ministerio do Trabalho. 

Artigo VIII 
Comit6 Consultivo 

1. 0 NOBRA contara com urn Comiti! Consultive, 
que se reunira periodicamente pelo menos tr@s vezes por 
ano. 0 Comiti! Consultive assessorara o Ministro do Tra
balho eo Diretor do CIAT no que se refere as atividades 
do NOBRA. 

2. 0 Coordenador do NOBRA atuara como Se-
cretario Tecnico do Comiti! Consultivo. 

Artigo IX 
Composiqio do Comit6 Consultivo 

0 Comiti! Consultivo sera integrado por: 

a) Diretor do Escrit6rio da OIT no Brasil; 
b) Secretario-geral do Ministerio do Trabalho; 
c) Consultor Juridico do Ministerio do Trabalho; 
d) Representante da Assessoria de Assuntos lnternacio

nais do Ministerio do Trabalho; 
e) Secretario de Rela~oes do Trabalho do Ministerio do 

Trabalho; 
f) Diretor do lnstituto Brasileiro de Rela~es do Trabalho 

(IBRART); 
g) Representante do Ministerio do Trabalho no Comiti 

de Programa~o do CIAT; 
h) Dois representantes de institui~es associadas ou 

aderentes; 
i) Urn representante dos empregadores e urn dos tra

balhadores. 

ArtigoX 
Recursos 

Os recursos do NOBRA serao provenientes de: 

a) or~mento do CIAT para suas missees no Brasil; 
b) contribui~es voluntarias das entidades associadas e 

aderentes; 
c) fundos resultantes dos servi~s prestados pelo NO

BRA e da venda de publica~es tecnicas; 
d) contribui~es voluntarias feitas por organismos inter

nacionais, institui~es nacionais, funda~es e outras 
fontes. 
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ArtlgoXI 
Prazo de Vlg6ncla 

1. 0 prazo de viglncia do presente Convlnio 
sera de cinco anos, a contar da data da assinatura, 
podendo ser prorrogado de comum acordo entre as 
Partes. 

2. 0 presente documento podera ser denunciado 
por qualquer das Partes com um aviso pr6vio mlnimo de 
noventa dias. 

Feito em Brasma, em 12 de setembro de 1989, em dois 
exemplares originals em portuguls e francis, ambos os 
textos lgualmente autlntlcos. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Roberto de Abreu Sodr6 

Dorothea Werneck 

Pela Organizaqio lnternacional do Trabalho 
Michel Hanaenne 

Jorge Caprlata D' Auro 

brasil e coreia estabelecem comissao 
mista 

Memorandum de Entendlmento entre o Governo da 
Republica Federatlva do Brasil e a Rep6bllca da 
Cor61a para o Estabeleclmento de uma Comlssio 
Mlsta 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica da Cor6ia 
(doravante denominados "Partes Contratantes"), 

Desejosos de promover as rela¢es bilaterais e expandir 
a cooperaqio entre os dois parses nos campos econOmi
co, comercial, agricola, industrial, t6cnico, tecnol6gico, 
cientlfico e cultural, 

Acordam o seguinte: 

Artlgo 1 

ks Partes Contratantes empenhario seus estor90s para 
desenvolver e fortalecer a cooperaqio econOmica, comer
cia!, agricola, industrial, t6cnica, tecnol6gica, cientlfica e 
cultural com base em beneflcios mutuos, e, para facilitar 
a consecuqio deste objetivo, prestario o necessario ap<>io 
aos contatos entre aglncias e empresas das duas Partes. 
Todos estes esfor90s serio feltos segundo a legislaqio 
vigente em cada pars. 

Artlgo2 

A tim de formular e facllitar a expensio da cooperaqio nos 
campos acima citados, as Partes Contratantes concordam 
em estabelecer uma Comissio Mista. 
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Artlgo3 

1. A Comissio Mista se reunira a cada dois anos, 
em sessio ordinaria, alternadamente em Brasma e em 
Seul, ou, em sessio extraordlnaria, a pedido de uma das 
Partes Contratantes. 

2. ks delega¢es A Comlssio Mista serlo chefia
das por autoridades dos respectlvos Mlnist6rlos das Rela
¢es Exteriores ou de outro 6rglo governamental de cada 
Parte Contratante. 

Artlgo 4 

A fim de examinar os pianos e projetos de cooperaqio 
recrproca de manelra mals espedflca, a Comlssio Mista 
podera aumentar ou reduzlr o numero de subcomiss6es, 
conforme for considerado necessario pelas Partes Contra
tantes. 

Artlgos 

ks subcomiss6es poderio reunir-se em Brasma ou em 
Seul, em qualquer nrvel, sempre que necessario. 

Artlgo 6 

A Comissio Mista, nas suas reuni6es, podera discutir os 
seguintes t6picos e manter registro dos resultados das 
discuss6es: 

a) revisio do progresso da cooperaqio mutua; 
b) exame dos relat6rios das subcomiss6es; 
c) troca de informa¢es; 
d) exame dos pianos e propostas relativos As possibili

dades de ampliaqio da cooperaqio em campos de 
interesse mutuo. 

Artlgo7 

1. Este Memorandum de Entendimento entrara 
em vigor na data de sua assinatura. 

2. Este Memorandum de Entendimento tera vall
dade por um perlodo de seis anos e permanecera valido 
por perlodos consecutivos de seis anos, a menos que uma 
das Partes Contratantes notifique a outra, com trls mesas 
de antecedlncia, de sua decisio de denuncii-lo. Este 
Memorandum de Entendimento podera ser modificado 
por consentimento mutuo. 

Feito em Brasma, em 28 de setembro de 1989, em dois 
exemplares, nos idiomas portuguls, coreano e inglis, 
sendo todos os textos igualmente autlnticos. Em caso de 
diverglncia de interpretaqio, o texto em inglis prevale
cera. 

Pelo Governo da Republica Federativa do Brasil 
Paulo Tarso Flecha de Uma 

Pelo Governo da Republica da Cor61a 
Tae Woong Kwon 



conven~o contra a tortura e outros 
tratamentos ou penas crueis, 
desumanos ou degradantes 

Os Estados-partes da presente Conven~o, 

Considerando que, de acordo com os principios procla
mados pela Carta das NayOes Unidas, o reconhecimento 
dos direitos iguais e inalienaveis de todos os membros da 
familia humana e 0 fundamento da liberdade, da justiya e 
da paz no mundo. 

Reconhecendo que estes direitos emanam da dignidade 
inerente a pessoa humana. 

Considerando a obriga~ao que incumbe aos Estados, em 
virtude da Carta, em particular do Artigo 55, de pro mover 
o respeito universal e a observ~ncia dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais. 

Levando em conta o Artigo SOda Declara~o Universal dos 
Direitos do Homem e o Artigo 72 do Pacto lnternacional 
sobre Direitos Civis e Politicos, que determinam que nin
guem sera sujeito a tortura ou a pena ou tratamento cruel, 
desumano ou degradante. 

Levan do tambem em conta a Declara~ao sobre a Prote~ao 
de Todas as Pessoas Contra a Tortura e outros Tratamen
tos ou Penas Crueis, Desumanos ou Degradantes, apro
vada pela Assembleia Geral em 9 de dezembro de 1975. 

Desejosos de tornar mais eficaz a luta contra a tortura e 
outros tratamentos ou penas crueis, desumanos ou degra
dantes em todo o mundo, 

Acordaram o seguinte 

Parte I 
Artigo 12 

1. Para os fins da presente Conven~ao, o termo 
''tortura• designa qualquer ato pelo qual dores ou sofri
mentos agudos, fisicos ou mentais, sao infligidos intencio
nalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma 
terceira pessoa, informa~oes ou confissoes; de castiga-la 
por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou 
seja suspeita deter cometido; de intimidar ou coagir esta 
pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo ba
seado em discrimina(_fao de qualquer natureza; quando 
tais do res ou sofrimentos sao infligidos porum funcionario 
publico ou outra pessoa no exercicio de fun~es publicas, 
ou por sua instiga~o. ou com o seu consentimento ou 
aquiescincia. Nao se considerara como tortura as dores 
ou sofrimentos que sejam consequ@ncia unicamente de 
san~es legitimas, ou que sejam inerentes a tais sanyaes 
ou delas decorram. 

2. 0 presente Artigo nao sera interpretado de ma
neira a restringir qualquer instrumento internacional ou 
legisla(_fao nacional que contenha ou possa conter dispo
sitivos de alcance mais amplo. 

Artigo22 

1. Cada Estado-parte to mara medidas eficazes de 
carater legislative, administrative, judicial ou de outra na
tureza, a fim de impedir a pratica de atos de tortura em 
qualquer territ6rio sob sua jurisdi~o. 

2. Em nenhum caso poderao invocar-se cir
cunst~ncias excepcionais tais como ameaya ou esta
do de guerra, instabilidade politica interna ou qual
quer outra emerg@ncia publica como justifica~o para a 
tortura. 

3. A ordem de um funcionario superior ou de uma 
autoridade publica nao podera ser invocada como justi
fica~o para a tortura. 

Artigo 32 

1. Nenhum Estado-parte procedera expulsao, de
volu~o ou extradi(_fao de uma pessoa para outro Estado 
quando houver razoes substanciais para crer que a mes
ma corre perigo de ali ser submetida a tortura. 

2. A tim de determinar a exist@ncia de tais razoes, 
as autoridades competentes levarao em conta todas as 
considera~es pertinentes, inclusive, quando foro caso, a 
exist@ncia, no Estado em questao, de um quadro de 
viola~es sistematicas, graves e maci(_fas de direitos hu
manos. 

Artigo 4!! 

1. Cada Estado-parte assegurara que todos os 
atos de tortura sejam considerados crimes segundo a sua 
legisla~o penal. 0 mesmo aplicar-se-a a tentativa de 
tortura e a todo ato de qualquer pessoa que constitua 
cumplicidade ou participa(_fao na tortura. 

2. Cada Estado-parte pun ira estes crimes com pe-
nas adequadas que levem em conta a sua gravidade. 

Artigo 52 

1. Cad a Estado-parte to mara as medidas necessa
rias para estabelecer sua jurisdi~ao sobre os crimes, pre
vistas no Artigo 42, nos seguintes cases: 

a) quando os crimes tenham sido cometidos em qual
quer territ6rio sob sua jurisdi~ao ou a bordo de navio 
ou aeronave registrada no Estado em questao; 

b) quando o suposto autor for nacional do Estado em 
questao; 

c) quando a vitima for nacional do Estado em questao 
e este considerar apropriado. 

2. Cada Estado-parte tomara tambem as medidas 
necessarias para estabelecer sua jurisdi~ao sobre tais 
crimes nos casos em que o suposto autor se encontre em 
qualquer territ6rio sob sua jurisdi~ao e o Estado nao o 
extradite de acordo com o Artigo sa para qualquer dos 
Estados mencionados no paragrafo 12 do presente Artigo. 
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3. Esta ConvenQAo nlo exclui qualquer jurisdiQio 
criminal exerclda de acordo com o direito interno. 

Artlgo62 

1. Todo Estado-parte em cujo territ6rio se encon
tre uma pessoa suspeita de ter cometido qualquer dos 
crimes mencionados no Artigo 42, se considerar, ap6s o 
exame das informa¢es de que disp6e, que as circunstln
cias o justificam, procedera l detenQAo de tal pessoa ou 
tomari outras medidas legals para assegurar sua presen-
98· A detenQAo e outras medidas legals serlo tomadas de 
acordo com a lei do Estado mas vigorarlo apenas pelo 
tempo necessirio ao inlcio do processo penal ou de 
extradiQio. 

2. 0 Estado em questlo procedera imediatamen-
te a uma investigaQAo preliminar dos fatos. 

3. Qualquer pessoa detida de acordo com o para
grato 12 tera asseguradas facilidades para comunicar-se 
imediatamente com o representante mais pr6ximo do 
Estado de que e nacional ou, se for apatrida, com o 
representant& do Estado de residincia habitual. 

4. Quando o Estado, em virtude desse artigo, hou
ver detido uma pessoa, notificara imediatamente os Esta
dos mencionados no Artigo 52, paragrafo 12, sobre tal 
detenQAo e sobre as circunstAncias que a justificam. 0 
Estado que proceder l investigaQio preliminar a que se 
refere o paragrafo 211 do presente Artigo comunicara sem 
demora seus resultados aos Estados antes mencionados 
e indicara se pretende exercer sua jurisdiQio. 

Artlgo 72 

1. 0 Estado-parte no territ6rio sob a jurisdiQio do 
qual o suposto autor de qualquer dos crimes menciona
dos no Artigo 42 for encontrado, se nlo o extraditar, 
obrigar-se-a, nos casos contemplados no Artigo S!l, a 
submeter o caso as suas autoridades competentes para o 
fim de ser o mesmo processado. 

2. As referidas autoridades tomario sua decisio 
de acordo com as mesmas normas aplicaveis a qualquer 
crime de natureza grave, conforme a legisla9io do referi
do Estado. Nos casos previstos no paragrafo 211 do Artigo 
S!l, as regras sobre prova para fins de processo e conde
naQAo nio poderio de modo algum ser menos rigorosas 
do que as que se aplicarem aos casos previstos no para
grato 12 do Artigo S!l. 

3. Qualquer pessoa processada por qualquer dos 
crimes previstos no Artigo 42 recebera garantias de trata
mento Justo em todas as fases do processo. 

Artlgo 82 

1. Os crimes a que se refere o Artigo 4a serio con
siderados como extraditaveis em qualquer tratado de ex
tradiQio existente entre os Estados-partes. Os Estados-
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partes obrigar-se-io a incluir tais crimes como extradita
veis em toclo tratado de extradic;lo que vierem a concluir 
entre si. 

2. Se urn Estado-parte que condiciona a extradi
Qio a existincia de tratado receber urn pedido de extradi
Qio por parte de outro Estado-parte, com o qual nio 
mantem tratado de extradiQio, podera considerar a pre
sente ConvenQAo como meio legal para a extradiQio com 
respeito a tais crimes. A extradiQio sujeitar-se-8 as outras 
condi¢es estabelecidas pela lei do Estado que receber a 
solicitaQio. 

3. Os Estados-partes que nio condicionam a ex
tradiQio a existincia de urn tratado reconhecerio, entre 
si, tais crimes como extraditaveis, dentro das condiy6es 
estabelecidas pela lei do Estado que receber a solicitaQAo. 

4. 0 crime sera considerado, para o fim de extra
di9io entre os Estados-partes, como se tivesse ocorrido 
nio apenas no Iugar em que ocorreu, mas tambem nos 
territ6rios dos Estados chamados a estabelecerem sua 
jurisdiQio, de acordo como paragrafo 12 do Artigo S!l. 

Artlgo 91 

1. Os Estados-partes prestario entre si a maior 
assistincia posslvel em relaQAo aos procedimentos crimi
nals lnstaurados relativamente a qualquer dos delitos 
mencionados no Artigo 42, inclusive no que diz respeito ao 
fornecimento de todOS OS elementos de prova, necessa
rios para o processo, que estejam em seu poder. 

2. Os Estados-partes cumpririo as obrigay6es de
correntes do paragrafo 12 do presente Artigo conforme 
quaisquer tratados de assistincia judici&ria reclproca exls
tentes entre si. 

Artlgo 10 

1. Cada Estado-parte assegurara que o ensino e a 
informaQAo sobre a proibiQAo da tortura sejam plena
mente incorporados no treinamento do pessoal civil ou 
militar encarregado da aplicaQAo da lei, do pessoal medi
co, dos funcionarios publicos e de quaisquer outras pes
soas que possam participar da cust6dia, interrogat6rio ou 
tratamento de qualquer pessoa submetida a qualquer 
forma de prisio, detenQio ou reclusio. 

2. Cada Estado-parte incluira a referida proibiQio 
nas normas ou instru¢es relativas aos deveres e funQOes 
de tais pessoas. 

Artlgo 11 

Cada Estado-parte mantera sistematicamente sob exame 
as normas, instru¢es, metodos e praticas de interrogat6-
rio, bern como as disposi¢es sobre a cust6dia e tratamen
to das pessoas submetidas, em qualquer territ6rio sob sua 
jurisdi9io, a qualquer forma de prisio, detenQAo ou reclu
sio, com vistas a evitar qualquer caso de tortura. 



Artlgo 12 

Cada Estado-parte assegurara que suas autoridades com
petentes procederio imediatamente a uma investigayio 
imparcial sempre que houver motives razoaveis para crer 
que urn ato de tortura tenha sido cometido em qualquer 
territ6rio sob sua jurisdiyio. 

Artlgo 13 

Cada Estado-parte assegurara a qualquer pessoa que 
alegue ter sido submetida a tortura em qualquer territ6rio 
sob sua jurisdiyiio o direito de apresentar queixa perante 
as autoridades competentes do referido Estado, que pro
cederio imediatamente e com imparcialidade ao exame 
do seu caso. Serao tomadas medidas para assegurar a 
proteyio do queixoso e das testemunhas contra qualquer 
mau tratamento ou intimidayio em conseqU@ncia da quei
xa apresentada ou de depoimento prestado. 

Artlgo 14 

1. Cada Estado-parte assegurara, em seu sistema 
juridico, a vitima de urn ato de tortura, 0 direito a re
parayiiO e a uma indeniza9ao justa e adequada, incluidos 
os meios necessaries para a mais completa reabilita9iio 
possivel. Em caso de morte da viti rna como resultado de 
urn ato de tortura, seus dependentes terao direito a in
denizayiio. 

2. 0 disposto no presente Artigo nio afetara qual
quer direito a indeniza9ao que a vitima ou outra pessoa 
possam ter em decorr@ncia das leis nacionais. 

Artlgo 15 

Cada Estado-parte assegurara que nenhuma declarayao 
que se demonstre ter sido prestada como resultado de 
tortura possa ser invocada como prova em qualquer pro
cesso, salvo contra uma pessoa acusada de tortura como 
prova de que a declarayao foi prestada. 

Artigo 16 

1. Cada Estado-parte se comprometera a proibir 
em qualquer territ6rio sob sua jurisdi9iio outros atos que 
constituam tratamentos ou penas crueis, desumanos ou 
degradantes que nio constituam tortura, tal como defini
da no Artigo 12, quando tais atos forem cometidos por 
funcionario publico ou outra pessoa no exercicio de 
fun9oes publicas, ou por sua instiga91io, ou com o seu 
consentimento ou aquiesc@ncia. Aplicar-se-io, em parti
cular, as obriga9oes mencionadas nos Artigos 10, 11, 12 
e 13, com a substituiyio das refer@ncias a tortura por 
refer@ncias a outras formas de tratamentos ou penas 
crueis, desumanos ou degradantes. 

2. Os dispositivos da presente Convenyio nao 
serao interpretados de maneira a restringir os dispositivos 
de qualquer outro instrumento internacional ou lei nacio
nal que proiba os tratamentos ou penas crueis, desuma-

nos ou degradantes ou que se refira a extradi9io ou 
expulsao. 

Parte II 
Artigo 17 

1. Constituir-se-a urn Comit@ contra a Tortura (do
ravante denominado o "Comit@") que desempenhara as 
fun9oes descritas adiante. 0 Comit@ sera composto por 
dez peritos de elevada reputa9ao moral e reconhecida 
compet@ncia em materia de direitos humanos, os quais 
exercerao suas fun9oes a titulo pessoal. Os peritos serao 
eleitos pelos Estados-partes, levando em conta uma dis
tribuiyao geografica eqUitativa e a utilidade da participa-
9iio de algumas pessoas com experi@ncia juridica. 

2. Os membros do Com it@ serao eleitos em vota
yio secreta dentre uma lista de pessoas indicadas pelos 
Estados-partes. Cada Estado-parte pode indicar uma pes
sea dentre os seus nacionais. Os Estados-partes terao 
presente a utilidade da indica9iio de pessoas que sejam 
tam bern membros do Com it@ de Direitos Humanos esta
belecido de acordo com o Pacto lnternacional de Direitos 
Civis e Politicos e que estejam dispostas a servir no 
Comit@ contra a Tortura. 

3. Os membros do Comit@ serao eleitos em reu
nioes bienais dos Estados-partes convocados pelo Secre
tario-geral das Na9oes Unidas. Nestas reunioes, nas quais 
o quorum sera estabelecido por dois ter9os dos Estados
partes, serao eleitos membros do Comit@ os candidates 
que obtiverem o maior numero de votos e a maioria 
absoluta dos votos dos representantes dos Estados-partes 
presentes e votantes. 

4. A primeira elei9ao se realizara no maximo seis 
meses ap6s a data de entrada em vigor da presente 
Conven9ao. Ao menos quatro meses antes da data de 
cada elei9iio, o Secretario-geral das Na9oes Unidas envia
ra uma carta aos Estados-partes para convida-los a apre
sentar suas candidaturas no prazo de tr@s meses. 0 
Secretario-geral organizara uma lista por ordem alfabetica 
de todos os candidates assim designados, com indi
cayc3es dos Estados-partes que os tiverem designado, e a 
comunicara aos Estados-partes. 

5. Os membros do Comit@ serio eleitos para urn 
mandate de quatro anos. Poderao, caso suas candidatu
ras sejam apresentadas novamente, ser reeleitos. No en
tanto, o mandate de cinco dos membros eleitos na 
primeira eleiyio expirara ao final de dois anos; imediata
mente ap6s a primeira eleiyio, o presidente da reuniio a 
que se refere o paragrafo 32 do presente Artigo indicara, 
por sorteio, os nomes desses cinco membros. 

6. Se urn membro do Comit@ vier a falecer, a 
demitir-se de suas fun9oes ou, por outro motivo qualquer, 
nao puder cumprir com suas obrigayoes no Comit@, o 
Estado-parte que apresentou sua candidatura indicara, 
entre seus nacionais, outro perito para cumprir o restante 
de seu mandate, sendo que a referida indicayio estara 
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sujeita a aprovac;:lo da maloria dos Estados-partes. Consl
derar-se-a como concedida a referida aprovaylo, a menos 
que a metade ou mais dos Estados-partes venha a respon
der negativamente dentro de um prazo de seis semanas, 
a contar do momento em que o Secretario-geral das 
Nac;:Oes Unidas lhes houver comunicado a candidatura 
proposta. 

7. Correrlo por conta dos Estados-partes as des
pesas em que vierem a lncorrer os membros do Comit8 
no desempenho de suas func;:Oes no referido 6rglo. 

Artigo 18 

1. 0 Com it@ elegera sua mesa para um periodo de 
dois anos. Os membros da Mesa poderao ser eleitos. 

2. 0 pr6prio Comit@ estabelecera suas regras de 
procedimento; estas, contudo, deverao conter, entre ou
tras, as seguintes disposic;:oes: 

a) o quorum sera de seis membros; 
b) as decisoes do Com it@ serii.o tomadas por maioria de 

votos dos membros presentes. 

3. 0 Secretario-geral das Nac;:oes Unidas colocara 
a disposic;:ii.o do Comit@ o pessoal e os servic;:os neces
saries ao desempenho eficaz das func;:Qes que I he sii.o atri
buidas em virtude da presente Convenc;:ii.o. 

4. 0 Secretario-geral das Nac;:oes Unidas corwo
cara a primeira reuniii.o do Comit@. Ap6s a primeira reu
niii.o, o Com it@ devera reunir-se em todas as ocasioes pre
vistas em suas regras de procedimento. 

5. Os Estados-partes serii.o responsaveis pelos 
gastos vinculados a realizac;:ii.o das reunioes dos Estados
partes e do Comit@, inclusive o reembolso de quaisquer 
gastos, tais como os de pessoal e de servic;:os, em que 
incorrerem as Nac;:Oes Unidas em conformidade com o 
paragrafo 32 do presente Artigo. 

Artigo 19 

1. Os Estados-partes submeterao ao Comit@, por 
intermedio do Secretario-geral das Nac;:oes Unidas, re
lat6rios sobre as medidas por eles adotadas no cumpri
mento das obrigac;:oes assumidas em virtude da presente 
Convenc;:ao, dentro do prazo de um ano, a contar do inicio 
da vig@ncia da presente Convenc;:ao no Estado-parte inte
ressado. A partir de entao, os Estados-partes deverao 
apresentar relat6rios suplementares a cada quatro anos 
sobre as novas disposic;:oes que houverem adotado, bern 
como outros relat6rios que o Comit@ vier a solicitar. 

2. 0 Secretario-geral das Nac;:Oes Unidas transmi-
tira os relat6rios a todos os Estados-partes. 

3. Cada relat6rio sera examinado pelo Comit@, 
que pndera fazer os comentarios gerais que julgar oportu
nos e os transmitira ao Estado-parte interessado. Este 
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podera, em resposta ao Comit&, comunicar-lhe todas as 
observac;:Oes que deseje formular. 

4. 0 Comit8 podera, a seu criterio, tomar a decisao 
de incluir qualquer comentario que houver feito de acordo 
como que estipula o paragrafo 311 do presente Artigo, jun
to com as observac;:Oes conexas recebidas do Estado
parte, convidara o Estado-parte interessado, em seu rela
t6rio anual que apresentara em conformidade com o 
Artigo 24. Se assim sollcitar o Estado-parte interessado, o 
Comit8 podera tambem incluir c6pia do relat6rio apresen
tado em virtude do paragrafo 12 do presente Artigo. 

Artlgo 20 

1. 0 Comit@, no caso de vir a receber informac;:Oes 
fidedignas que lhe parec;:am indicar, de forma fundamen
tada, que a tortura e praticada sistematicamente no terri
t6rio de um Estado-parte em questao a cooperar no 
exame das informac;:oes e, nesse sentido, a transmitir ao 
Com it@ as observac;:Oes que julgar pertinentes. 

2. Levando em considerac;:ao todas as obser
vac;:oes que houver apresentado o Estado-parte interessa
do, bern como quaisquer outras informayCies pertinentes 
de que dispuser, o Comit@ podera, se lhe parecer justifi
cavel, designar um ou varios de seus membros para que 
procedam a uma investigac;:ao confidencial e informem 
urgentemente o Comit@. 

3. No caso de realizar-se uma investigac;:lo nos 
termos do paragrafo 22 do presente Artigo, o Comit@ 
procurara obter a colaborac;:Ao do Estado-parte interessa
do. Com a concordlncia do Estado-parte em questao, a 
investigac;:ao podera incluir uma visita a seu territ6rio. 

4. Depois de haver examinado conclusoes apre
sentadas por um ou varios de seus membros, nos termos 
do paragrafo 22 do presente Artigo, o Com it@ as transmitira 
ao Estado-parte interessado, junto com as observac;:Oes ou 
sugestoes que considerar pertinentes em vista da situa
yao. 

5. Todos os trabalhos do Comit@ a que se faz 
refer@ncia nos paragrafos 12 ao 42 do presente Artigo serao 
confidenciais e, em todas as etapas dos referidos traba
lhos, procurar-se-a obter a cooperac;:ao do Estado-parte. 
Quando estiverem concluidos os trabalhos relacionados 
com uma investigac;:ao realizada de acordo com o para
grato 22, o Comit@ podera, ap6s celebrar consultas como 
Estado-parte interessado, tomar a decisao de incluir um 
resumo dos resultados da investigayao em seu relat6rio 
anual, que apresentara em conformidade como Artigo 24. 

Artlgo 21 

1. Com base no presente Artigo, todo Estado
parte da presente Convenc;:ao podera declarar, a qualquer 
momento, que reconhece a compet@ncia do Comit@ para 
receber e examinar as comunicac;:oes em que um Estado
parte alegue que outro Estado-parte nao vern cumprindo 



as obriga9oes que lhe impoem a Conven9ao. As referidas 
comunicayaes s6 serao recebidas e examinadas noster
mos do presente Artigo no caso de serem apresentadas 
por urn Estado-parte que houver feito uma declara9ao em 
que reconheya, com relayao a si pr6prio, a compet@ncia 
do Comit@. 0 Com it@ nao recebera comunica9ao alguma 
relativa a urn Estado-parte que nao houver feito uma 
declara9ao dessa natureza. As comunica9oes recebidas 
em virtude do presente Artigo estarao sujeitas ao procedi
mento que se segue: 

a) se urn Estado-parte considerar que outro Estado
parte nao vern cumprindo as disposi9oes da presente 
Convenyao podera, mediante comunica9ao escrita, 
levar a questao ao conhecimento deste Estado-parte. 
Dentro de urn prazo de tr@s meses, a contar da data 
do recebimento da comunicayao, o Estado destina
tario fornecera ao Estado que enviou a comunica9ao 
explica9oes ou quaisquer outras declara9oes por es
crito que esclare9am a questao, as quais deverao 
fazer referi!ncia, ate onde seja possfvel e pertinente, 
aos procedimentos nacionais e aos recursos jurfdicos 
adotados, em tramite ou disponfveis sobre a questao; 

b) se, dentro de urn prazo de seis meses, a contar dada
ta do recebimento da comunica9ao original pelo Es
tado destinatario, a questao nao estiver dirimida sa
tisfatoriamente para ambos os Estados-partes inte
ressados, tanto urn como o outro terao o direito de 
submetll-la ao Com it@, mediante notifica9ao endere
yada ao Com it@ ou ao outro Estado interessado; 

c) o Comit@ tratara de todas as questoes que se lhe 
submetam em virtude do presente Artigo somente 
ap6s ter-se assegurado de que todos os recursos 
jurfdicos internos disponfveis ten ham sido utilizados 
e esgotados em consonancia com os princfpios do 
Direito lnternacional geralmente reconhecidos. Nao 
se aplicara esta regra quando a aplica9ao dos men
cionados recursos se prolongar injustificadamente ou 
quando nao for provavel que a aplica9ao de tais re
cursos venha a melhorar realmente a situa9ao da 
pessoa que seja vftima de violayao da presente 
Conven9ao; 

d) o Comit@ realizara reunioes confidenciais quando 
estiver examinando as comunica9oes previstas no 
presente Artigo; 

e) sem prejufzo das disposi9cSes da alfnea c), o Comiti! 
colocara seus bons offcios a disposi9ao dos Estados
partes interessados no intuito de se alcan9ar uma 
solu9ao amistosa para a questao, baseada no respei
to as obrigayoes estabelecidas na presente Conven
yao. Com vistas a atingir esse objetivo, o Comiti! 
podera constituir, se julgar conveniente, uma comis
sao de concilia9ao ad hoc; 

f) em todas as questoes que se lhe submetam em 
virtude do presente Artigo, o Com it@ podera solicitar 
aos Estados-partes i nteressados, a que se faz referi!n
cia na alfnea b), que lhe forne9am quaisquer infor
mayc5es pertinentes; 

g) os Es~ados-partes interessados, a que se faz referi!n
cia n"l alfnea b), terao o direito de fazer-se representar 
quando as questoes forem examinadas no Com it@ e 

de apresentar suas observayCies verbalmente ejou 
por escrito; 

h) 0 Comit@, dentro dos doze meses seguintes a data 
de recebimento da notificayao mencionada na alinea 
b), apresentara relat6rio em que: 
(i) se houver sido alcanyada urn a soluyao nos termos 

da alfnea e), o Comitll restringir-se-a, em seu rela
t6rio, a uma breve exposi9ao dos fatos e da solu
yao alcan9ada. 

(ii) se nao houver sido alcanyada solu9ao alguma nos 
termos da alfnea e), o Comitll restringir-se-a, em 
seu relat6rio, a uma breve exposiyao dos fatos; 
serao anexados ao relat6rio o texto das obser
vayCies escritas e as atas das observa9oes orais 
apresentadas pelos Estados-partes interessados. 

Para cada questao, o relat6rio sera encaminhado aos 
Estados-partes interessados. 

2. As disposi9oes do presente Artigo entrarao em 
vigor a partir do momento em que cinco Estados-partes 
da presente Convenyao houverem feito as declara9oes 
mencionadas no paragrafo 1a deste Artigo. As referidas 
declara9oes serao depositadas pelos Estados-partes jun
to ao Secretario-geral das Na9oes Unidas, que enviara 
c6pia das mesmas aos demais Estados-partes. Toda de
clarayao podera ser retirada a qualquer momento me
diante notifica9ao endere9ada ao Secretario-geral. Far
se-a essa retirada sem prejufzo do exame de quaisquer 
questc5es que constituam objeto de uma comunica9ao ja 
transmitida nos termos deste Artigo; em virtude do pre
sente Artigo, nao se recebera qualquer nova comunica9ao 
de urn Estado-parte, uma vez que o Secretario-geral haja 
recebido a notifica9ao sobre a retirada da declarayao, a 
menos que o Estado-parte interessado haja feito uma 
nova declara9ao. 

Artigo 22 

1. Todo Estado-parte da presente Conven9ao po
dera, em virtude do presente Artigo, declarar, a qualquer 
momento, que reconhece a compet@ncia do Comitll para 
receber e examinar as comunica9oes enviadas por pes
soas sob sua jurisdi9ao, ou em nome de las, que aleguem 
ser vftimas de viola9ao, por urn Estado-parte, das dispo
siyoes da Conven9ao. 0 Com it@ nao recebera comunica
yao alguma relativa a urn Estado-parte que nao houver 
feito declara9ao dessa natureza. 

2. 0 Comitll considerara inadmissfvel qualquer 
comunica9ao recebida em conformidade com o presente 
Artigo que seja anOnima, ou que, a seu jufzo, constitua 
abuso do direito de apresentar as referidas comuni
cayoes, ou que seja incompatfvel com as disposi9oes da 
presente Conven9ao. 

3. Sem prejufzo do disposto no paragrafo 211, o 
Comiti! levara todas as comunica9oes apresentadas em 
conformidade com este Artigo ao conhecimento do Esta
do-parte da presente Conven9ao que houver feito uma 
declara9ao nos termos do paragrafo 1a e sobre o qual se 
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alegue ter vlolado qualquer dlapoaiQlo da ConvenQlo. 
Centro doa aeia meaea aeguintea, o Eatado deatinatirio 
submeteri ao ComltA as explicaQt!es ou declaraQt~es por 
escrito que elucidem a queatlo e, ae foro caao, lndlquem 
o recurso jurldico adotado pelo Eatado em queatlo. 

4. 0 Comitl examinara aa comunicaQOea recebi
das em contormidade com o presente Artigo a luz de todas 
as informaQ6es a ele submetidas pela pesaoa interessada, 
ou em nome deia, e peio Estado-parte interessado. 

5. 0 Comit8 nao examinara comunicaQlo alguma 
de uma pessoa, nos termos do presente Artigo, sem que 
se haja assegurado de que: 

a) a mesma questii.o nao foi, nem esta sendo, examina
da perante uma outra instAncia internacional de inves
tigaC(ii.O ou soluC(ii.O. 

b) a pessoa em questii.o esgotou todos os recursos 
jurldicos internos disponiveis; nao se aplicara esta 
regra quando a aplicayao dos mencionados recursos 
se prolongar injustificadamente ou quando nao for 
provavel que a aplicavii.o de tais recursos venha a 
melhorar realmente a situavao da pessoa que seja 
vitima de violaC(ii.O da presente ConvenC(ii.O. 

6. 0 Co mit@ realizara reunioes confidenciais quan
do estiver examinando as comunicavoes previstas no 
presente Artigo. 

7. 0 Comit@ comunicara seu parecer ao Estado-
parte e a pessoa em questii.o. 

a. As disposi<(Oes do presente Artigo entrarao em 
vigor a partir do momenta em que cinco Estados-partes 
da presente ConvenC(ii.O houverem feito as declara<(Oes 
mencionadas no paragrafo 1Q deste Artigo. As referidas 
declaravoes serii.o depositadas pelos Estados-partes junto 
ao Secretario-geral das Navoes Unidas, que enviara c6pia 
das mesmas aos demais Estados-partes. Toda declarayao 
podera ser retirada, a qualquer momento, mediante noti
ficavao enderevada ao Secretario-geral. Far-se-a essa re
tirada sem prejuizo do exame de quaisquer questoes que 
constituam objeto de uma comunicavii.o ja transmitida 
nos termos deste Artigo; em virtude do presente Artigo, 
nii.o se recebera quaiquer nova comunicaC(ii.o de uma 
pessoa, ou em nome dela, uma vez que o Secretario-geral 
haja recebido a notificavii.o sobre a retirada da declaravii.o, 
a menos que o Estado-parte interessado haja feito uma 
nova declarayao. 

Artigo 23 

Os membros do Comit@ e os membros das comissoes de 
conciliayao ad hoc designados nos termos da alinea e) do 
paragrafo 1Q do Artigo 21 terao direito as facilidades, 
privilegios e imunidade que se concedem aos peritos no 
desempenho de missoes para a Organizavii.o das NaQ6es 
Unidas, em conformidade com as seQ6es pertinentes da 
Convenyao sobre Privilegios e lmunidades das Navoes 
Unidas. 
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Artlgo24 

0 Comltl apresentari, em vlrtude da presente Conven
Qlo, um relat6rlo anual aobre auaa atividadea aoa Eatadoa
partea e a Aaaembl6ia Geral daa NaQOea Unldaa. 

Parte Ill 
Artlgo25 

1. A presente Convenyao esta aberta a assinatura 
de todos os Estados. 

2. A presente Convenyao esta sujeita a ratificayao. 
Os instrumentos de ratificayao serao depositados junto ao 
Secret6.rio-geral das Navoes Unidas. 

Artigo26 

A presente Convenyao esta aberta a adesao de todos os 
Estados. Far-se-6. adesao mediante dep6sito do instru
mento de adesao junto ao Secret6.rio-geral das Na<(Oes 
Unidas. 

Artlgo 27 

1. A presente Convenvao entrara em vigor no tri
gesimo dia a contar da data em que o vigesimo instrumen
to de ratificayao ou adesao houver sido depositado junto 
ao Secret6.rio-geral das NaQ6es Unidas. 

2. Para os Estados que vierem a ratificar a pre
sente ConvenC(ii.O ou a ela aderir ap6s dep6sito do vigesi
mo instrumento de ratificayao ou adesao, a Convenyao 
entrara em vigor no trigesimo dia a contar da data em que 
o Estado em questao houver depositado seu instrumento 
de ratificayao ou adesao. 

Artigo28 

1. Cad a Estado-parte poder6. declarar, por ocasiao 
de assinatura ou da ratificavao da presente Convenyao ou 
da adesao a ela, que nao reconhece a compet@ncia do 
Comit@ quanto ao disposto no Artigo 20. 

2. Todo Estado-parte da presente Convenyao que 
houver formulado uma reserva em conformidade com o 
paragrafo 1Q do presente Artigo podera, a qualquer mo
menta, tornar sem efeito essa reserva, mediante notifica
C(ii.O endereyada ao Secretario-geral das NaQ6es Unidas. 

Artlgo29 

1. Todo Estado-parte da presente Convenyao po
der6. propor uma emenda e deposita-la junto ao Secreta
rio-geral das Na<(Oes Unidas. 0 Secretario-geral comu
nicar6. a proposta de emenda aos Estados-partes, pedin
do-lhes que o notifiquem se desejam que se convoque 
uma confer@ncia dos Estados-partes destinada a exami
nar a proposta e submetll-la a votaC(ii.O. Se, dentro dos 
quatro meses seguintes a data da referida comunicavao, 
pelo menos um teryo dos Estados-partes se manifestar a 



favor da referida convocaQao, o Secretario-geral convoca
ra uma confer8ncia sob os auspicios das Na9oes Unidas. 
Toda emenda adotada pela maioria dos Estados-partes 
presentes e votantes na confer8ncia sera submetida pelo 
Secretario-geral a aceitaQao de todos os Estados-partes. 

2. Toda emenda adotada nos termos das dispo
siQoes do paragrafo 12 do presente Artigo entrara em vigor 
assim que dois terQos dos Estados-partes da presente 
ConvenQao houverem notificado o Secretario-geral das 
NaQc5es Unidas de que a aceitaram em consonancia com 
os procedimentos previstos por suas respectivas consti
tuiQc5es. 

3. Quando entrarem em vigor, as emendas serao 
obrigat6rias para todos os Estados-partes que as ten ham 
aceito, ao passo que os demais Estados-partes permane
cem obrigados pelas disposiQc5es da Conven<;:ao e pelas 
emendas anteriores por eles aceitas. 

Artigo 30 

1. As controversias entre dois ou mais Estados
partes com relayao a interpreta<;:ao ou a aplica<;:ao da 
presente Conven<;:ao que nao puderem ser dirimidas por 
meio de negocia<;:ao serao, a pedido de um deles, subme
tidas a arbitragem. Se, durante os seis meses seguintes a 
data do pedido de arbitragem, as Partes nao lograrem 
pOr-se de acordo quanto aos termos de compromisso de 
arbitragem, qualquer das Partes podera submeter a con
troversia a Corte lnternacional de Justi<;:a, mediante solici
ta<;:ao feita em conformidade com o Estatuto da Corte. 

2. Cada Estado pod era, por ocasiao da assinatura 
ou da ratifica<;:ao da presente Conven<;:ao, declarar que 
nao se considera obrigado pelo paragrafo 12 deste Artigo. 
Os demais Estados-partes nao estarao obrigados pelo 
referido paragrafo com rela<;:ao a qualquer Estado-parte 
que houver formulado reserva dessa natureza. 

3. Todo Estado-parte que houver formulado reser
va nos termos do paragrafo 22 do presente Artigo podera 
retira-la, a qualquer memento, mediante notifica<;:ao ende
re<;:ada ao Secretario-geral das Na<;:c5es Unidas. 

Artigo 31 

1. Todo Estado-parte podera denunciar a presente 
Conven<;:ao mediante notifica<;:ao por escrito endere<;:ada 
ao Secretario-geral das Na<;:c5es Unidas. A den uncia pro
duzira efeitos um ano depois da data de recebimento da 
notifica<;:ao pelo Secretario-geral. 

2. A referida den uncia nao eximira o Estado-parte 
das obriga<;:c5es que lhe impoe a presente Conven<;:ao 
relativamente a qualquer a<;:ao ou comissao ocorrida antes 
da data em que a denuncia venha a produzir efeitos; a 
den uncia nao acarretara, tampouco, a suspensao do exa
me de quaisquer questoes que o Comite ja come<;:ara a 
examinar antes da data em que a den uncia veio a produzir 
efeito. 

3. A partir da data em que vier a produzir efeitos a 
den uncia de um Estado-parte, o Comit8 nao dara infcio ao 
exame de qualquer nova questao referente ao Estado em 
apre<;:o. 

Artigo 32 

0 Secretario-geral das Na9oes Unidas comunicara a todos 
os Estados-membros das Na<;:c5es Unidas e a todos os 
Estados que assinaram a presente ConvenQao ou a ela 
aderiram: 

a) as assinaturas, ratificaQoes e adesoes recebidas em 
conformidade com os Artigos 25 e 26; 

b) a data de entrada em vigor da Conven<;:ao, noster
mos do Artigo 27, e a data de entrada em vigor de 
quaisquer emendas nos termos do Artigo 29; 

c) as denuncias recebidas em conformidade com o 
Artigo 31. 

Artigo 33 

1. A presente Conven<;:ao, cujos textos em arabe, 
chines, espanhol, frances, ingles e russo sao igualmente 
autenticos, sera depositada junto ao Secretario-geral das 
Na<;:c5es Unidas. 

2. 0 Secretario-geral das Na<;:oes Unidas encami
nhara c6pias autenticadas da presente Conven<;:ao para 
todos os Estados. 

assentamento de atos multilaterais, 
dos quais o brasil e parte, ocorridos 

no terceiro trimestre de 1989 

1. Protocolo sobre Privilegios e lmunidades da INMAR
SAT, Londres, 1-12-81 
fndia e Arabia Saudita - ADERIRAM 
Kuwait - RATIFICOU 

2. Conven<;:ao sobre Notifica<;:ao lmediata de Acidentes 
Nucleares, Viena, 26-9-89 
Chipre - ADERIU 
Tailandia e lugoslavia - RATIFICARAM 
Fran<;:a - APROVOU 

3. Conven<;:ao sobre Assistencia em Caso de Acidente 
Nuclear e Emergencia Radiol6gica, Viena, 26-9-86 
Egito e Tailandia - RATIFICARAM 
Chipre - ADERIU 
Fran<;:a - APROVOU 

4. ConvenQao sobre ProteQao do PatrimOnio Mundial 
Cultural e Natural, Paris, 16-11-72 
Alemanha, URSS, Malasia, Ucrania e Bielo Russia -
RATIFICARAM 
Coreia - ADERIU 

5. Conven<;:ao de Viena para a Prote<;:ao das Camadas 
de Ozonic, Viena, 22-3-85 
Jordania e Chade - ACEIT ARAM 
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6. Protocolo sobre Subst!ncias que Esgotam a Camada 
de Oz8nio, Montreal, 16-3-87 
Jord!nia - ACEITOU 

7. Convenc;:ao sobre os Direitos Politicos da Mulher 
Nova York, 31-3-53 ' 
Ubia - ACEITOU 

8. Acordo lnternacional do A((ucar, Londres, 11-9-87 
El Salvador e Mexico - ACE IT ARAM 
Panama- RATIFICOU 

9. Acordo lnternacional do Cacau, Genebra, 25-7-86 
Camerun, Mexico e Portugal - RATIFICARAM 

10. Convenc;:ao contra a Tortura e outras Formas de Puni
c;:ao ou Tratamento Cruel, Desumano ou Degradante, 
ONU, 10-12-84 
Ubia - ACEITOU 

11. Convenc;:ao sobre a Prevenc;:ao e a Repressao das 
lnfrac;:oes contra as Pessoas que Gozam de Protec;:ao 
lnternacional, inclusive os Agentes Diplomaticos, No
va York, 14-12-73 
Oman e Sfria- ACEITARAM 

12. Convenc;:ao relativa ao Estatuto dos Refugiados, Ge
nebra, 2 a 28-7-51 
Hungria - ACEITOU 

13. Protocolo de Genebra sobre Proibic;:ao de Emprego 
na Guerra de Gases Asfixiantes ou Similares e de 
Meios Bacteriol6gicos, Genebra, 17-6-25 
Camerun, Guine Equatorial, Rep. Pop. Dem. do Laos, 
Guine Bissau e Granada - ADERIRAM 
Rep. de Bangladesh - ACEITOU 

14. Convenc;:ao para a Repressao do Crime de Genocidio, 
Paris, 9-12-48 
Ubia - ACEITOU 

15. Convenc;:ao sobre Comercio lnternacional da Flora e 
Fauna Selvagem em Perigo de Extinc;:ao, Washington, 
3-3-73 
Chade, sao Vicente de Gandines, Burundi, Gabao, 
Eti6pia e Malta- RATIFICARAM 
Nova Zel&ndia - ADERIU 

16. Resolu((Oes do XIII Congresso da Uniao Postal das 
Americas e Espanha (UPAE), Havana, 27-3-85 
El Salvador - RATIFICOU 

17. Ata do 292 Congresso Nacional Universal, Hamburgo, 
27-7-84 
lugoslavia, Niger e Togo - RATIFICARAM 
Samoa - AOERIU 

18. Acordo lnternacional sobre Borracha Natural, Gene
bra, 20-3-87 
Parses Baixos e Suecia - ADERIRAM 
EUA, Noruega e Suic;:a - RATIFICARAM 
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19. ConvenQ!o lnternacional contra o Apartheid no Es
porte, ONU, 10-12-85 
TanzAnia e Bielo Russia - RATIFICARAM 
lraque e Mali - ADERIRAM 

acordos vi gentes assinados durante o 
terceiro trimestre de 1989 

ALEMANHA, Rep. Fed. 

01 - (340) - Ajuste Complementar ao Acordo de Co
opera((iio Tecnica de 30-11-53, sobre a Promo~ao 
do Institute Nacional de Metrologia, Normalizagao 
e Qualidade Industrial (INMETRO), em Xerem, Rio 
de Janeiro. 

- Celebrado em Brasilia, a 5 de julho de 1989. 
- Vigor a 5 de julho de 1989. 

02 - (341) - Memoranda de Entendimento entre o 
MME eo Ministl!rio Federal de Pesquisa e Tecno
logia da Alemanha. 

- Celebrado em Brasilia, a 29 de agosto de 1989. 
- Vigor a 29 de setembro de 1989 (vigor provis6rio). 

ARGENTINA 

01 - (284) - Declarac;:ao de Uruguaiana. 
- Celebrada em Uruguaiana, a 22 de agosto de 

1989. 
- Vigor a 22 de agosto de 1989. 

02 - (285) - Ata de lnauguraQAo dos Comites de Fron
teira. 

- Celebrada em Uruguaiana, a 22 de agosto de 
1989. 

- Vigor a 22 de agosto de 1989. 
03 - (286) - Ata sobre a Venda de Gas Argentino ao 

Brasil. 
- Celebrada em Uruguaiana, a 22 de agosto de 

1989. 
- Vigor a 22 de agosto de 1989. 

04 - (291) - Declarac;:ao Conjunta Brasil - Argentina 
sobre Cooperac;:ao Bilateral nos Usos Pacificos do 
Espa~o Exterior. 

- Celebrada em Brasilia, a 23 de agosto de 1989. 
- Vigor a 23 de agosto de 1989. 

05 - (292) - Programa de lntegragao e Cooperac;:ao, 
seus Anexos e Protocolo. 

- Celebrados em Brasilia, a 23 de agosto de 1989. 
- Vigor a 23 de agosto de 1989. 

06 - (289) - Nota que cria a Comissao para a Constru
gao de uma Ponte sobre o Rio Uruguai, entre as 
Cidades de sao Borja e Santo Tome. 

- Celebrada em Uruguaiana, a 22 de agosto de 
1989. 

- Vigor a 22 de agosto de 1989. 

BOLIVIA 

01 - (168) - Acordo, p.t.n., sobre lntegragao Energeti
ca. 

- Celebrado em Brasilia, a 27 de julho de 1989. 
- Vigor a 27 de julho de 1989. 



COR~IA DO SUL 

01 - (05) - Memorandum de Entendimento para o 
Estabelecimento de uma Comissao Mista. 

- Celebrado em Brasilia, a 28 de setembro de 1989. 
- Vigor a 28 de setembro de 1989. 

GR.!.-BRETANHA 

01 - (98) - Memoranda de Entendimento entre a Agin
cia Brasileira de Cooperac;:ao do Brasil e a Adminis
trac;:ao de Desenvolvimento Ultramarine do Gover
no da Gra-Bretanha. 

- Celebrado em Brasilia, a 5 de julho de 1989. 
- Vigor a 5 de julho de 1989. 

PARAGUAI 

01 - (149) - Declarac;:ao de lntenc;:oes de Cooperac;:ao 
entre o Estado do Parana, do Brasil, e a Republica 
do Paraguai. 

- Celebrada em Assunc;:ao, a 6 de julho de 1989. 
- Vigor a 6 de julho de 1989. 

SURINAME 

01 - (19) - Declarac;:ao Conjunta Brasil - Suriname. 
- Celebrada em Brasilia, a 10 de agosto de 1989. 

- Vig()r a 10 de agosto de 1989. 

OIT 

01 - (05) - Convinio de Cooperac;:io Tecnica. 
- Celebradoem Brasilia, a 12de setembro de 1989. 
- Vigor a 12 de setembro de 1989, durac;:ao de 5 c.tnos 

prorrogaveis. 

UNESCO 

01 - (10) - Acordo entre o Brasil e a UNESCO, para a 
elaborac;:io do "Guia Geral das Fontes de Hist6ria 
da Republica: Arquivos, Bibliotecas e Museus Bra
sileiros". 

- Celebrado em Paris, a 12 de julho de 1989. 
- Vigor a 12 de julho de 1~. 

acordos nao-vigentes assinados 
durante o terceiro trimestre de 1989 

ARGENTINA 

01 - (287) - Acordo para a Construc;:Ao de uma Ponte 
sobre o Rio Uruguai, entre as cldades de sao Borja 
e Santo Tome. 

- Celebrado em Uruguaiana, a 22 de agosto de 
1989. 
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"eua - brasil: negociac;ao ou 
retaliac;ao?" 

Nota llmprensa de 6 de julho de 1989 

0 COnsul-geral dos EUA em Sao Paulo, Myles Frechette, 
em materia paga, no "Estado de Sao Paulo" de 4 de julho 
corrente, sob o titulo "EUA/Brasil: Negociac;ao au Reta
liac;ao?", fez diversas refer@ncias imprecisas a aspectosda 
polftica brasileira de comercio exterior e considerac;oes 
precipitadas sabre a pratica diplomatica brasileira no seu 
dialogo com as Estados Unidos na area comercial. 

0 Sr. Frechette afirma, de modo ins61ito, que as restric;:oes 
brasileiras sao "aparentemente permanentes" pais seus 
mecanismos foram assentados ha anos, o que minimi
zaria as justificativas brasileiras para as restric;oes com ba
se nos problemas de balanc;o de pagamentos. A interpre
tac;ao do Sr. Frechette revela diminuto conhecimento da 
hist6ria econ6mica brasileira e evita admitir a parcela de 
responsabilidade que as EUA t@m, como pais credor, no 
quadro da dfvida extern a brasileira. lgnora o Sr. Frechette 
que as importac;:oes brasileiras de produtos norte-ameri
canos aumentaram em mais de 60%, de 1983 a 1988, 
fndice que representa mais do que o dobra do aumento 
global de 23% das exportac;:oes norte-americanas, durante 
aquele mesmo perfodo. Hoje, o Brasil ocupa o 17Q Iugar 
entre as pafses importadores dos EUA, enquanto, em 
1983, ocupava o 21Q. Ao falar em inibic;ao e incerteza de 
comercio, nao pondera as traumas causados ao co mercia 
pela simples abertura de uma Ac;:ao 301 au as diversas 
restric;oes norte-americanas a importac;:ao, como cotas, 
user-fees, restric;:oes fitossanitarias, etc. 

Referindo-se as negociac;oes bilaterais previstas no am
bito da Sec;:ao 301 da Lei de Comercio dos EUA, o COnsul
geral cementa que e muito importante que as brasileiros 
saibam que as negociac;:oes "devem ser serias". A decla
ra((ao ja provocou interpretac;:oes na imprensa nacional de 
que o Sr. Frechette "avalia de maneira negativa a atuac;ao 
dos negociadores brasileiros, bem como indica que as 
experi@ncias passadas nao foram proffcuas e as conver
sac;:oes nao passaram de simples palavr6rio". 0 Governo 
brasileiro considera infeliz e inapropriada a declaraC(aO do 
Sr. Frechette, que demonstra desconhecimento do dialo
go frutffero que o Brasil vem mantendo com a atual 
Administrac;ao norte-americana no setor comercial, 
conforme demonstrado na ultima reuniao de consultas 
informais sabre comercio bilateral, realizada em 8 e 9 de 
maio passado, em Brasilia. Ao referir-se a impossibilidade 
de discutir, no ambito do GATT, questoes de propriedade 
intelectual, o Sr. Frechette ignora as negociac;oes da Ro
dada Uruguai sabre propriedade intelectual e a perma
nente disposi((ao brasileira de discutir o assunto nos foros 

internacionais apropriados, como a OMPI. Os positivos e 
construtivos contatos bilaterais recentes que o Governo 
brasileiro vem mantendo com a Administrac;ao Bush des
mentem as acusac;oes do Sr. Frechette. 0 Governo brasi
leiro lamenta a atitude, a seu ver isolada, do Sr. Myles 
Frechette, que extrapola suas func;oes consulares especi
ficas. 

Brasilia, em 6 de julho de 1989. 

No mesmo dia foi convocado ao ltamaraty o Encarregado 
de Neg6cios da Embaixada norte-americana, Ministro 
James Ferrer, a quem foi dado conhecimento do tear 
desta Nota. 

ratificac;ao da convenc;ao 
interamericana para prevenir e 

punir a tortura 

Nota a imprensa de 18 de julho de 1989 

Sera efetuado, no pr6ximo dia 20, pel a Senhor Ministro de 
Estado das Rela((oes Exteriores, o dep6sito do instrumen
to de ratificac;ao da Convenc;ao lnteramericana para Pre
venir e Punir a Tortura, junto a Secretaria Geral da OEA 
(Washington). Aprovada pela Assembleia Geral Ordinaria 
da OEA em 9 de dezembro de 1985, a ConvenC(iiO foi 
assinada pel a Brasil em 24 de janeiro de 1986. A Conven
c;ao lnteramericana para Prevenir e Punir a Tortura foi 
assinada par 19 pafses e ratificada, ate o momenta, par 
Argentina, Chile, Guatemala, Mexico, Republica Domini
cana e Suriname. lnternacionalmente, a ConvenC(iiO en
contra-sa em vigor desde 28 de fevereiro de 1987. Nos 
termos do artigo 22, entrara em vigor para o Brasil no dia 
19 de agosto pr6ximo. 

Entre as obrigac;oes estabelecidas para as Estados-partes 
pela Convenc;ao, destaca-se a de prevenir e punir a tortura 
em tad as as suas formas, seja ela praticada par funciona
rios publicos au par pessoas par eles instigadas. Nesse 
senti do, a Convenc;ao prev@, inter alia, que todos as atos 
au tentativas de tortura serao caracterizados como delito 
grave no direito penal de cada Estado-parte. 

governo dos eua: programa de 
liberalizac;ao do comercio do ac;o 

Nota a imprensa de 27 de julho de 1989 

0 Governo dos Estados Unidos anunciou, em 25/7/89, a 
sua decisao de implementar um Programa adicional para 
a protec;ao de sua industria siderurgica, intitulado de 
"Programa de Liberalizac;:ao do Comercio do A9o", que 
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prorroga a vig8ncia dos atuais • Acordos de Restriy!o 
Voluntiria" (VRA's) por dois anos e meio. 

0 Governo brasileiro lamenta a decisio norte-americana 
de prorrogar o programa de protey!o A sua industria 
siderurgica, pois entende que os acordos de restriy!o As 
importaQOes, introduzidos em 1984, nio sAo mais neces
s!rios, uma vez que a industria do a~ dos EUA encontra
se em situay!o extremamente saudavel, tendo apresen
tado rentabilidade de US$ 2,3 bilhOes, em 1988. 

A extensio dos acordos de restriy!o tern hoje natureza 
puramente protecionista, contraria A ret6rica do Governo 
dos EUA favoravel ao livre comercio e aos compromissos 
norte-americanos assumidos na Rodada Uruguai. 

0 programa iniciado em 1984 ensejou graves distorQOes, 
que multo prejudicaram o Brasil. 0 Brasil, apesar de 
possuir industria competitiva, obteve quota reduzida por 
ser urn recem-chegado no mercado norte-americana, en
quanto que fornecedores tradicionais receberam quotas 
superdimensionadas, as quais nio foram sequer cumpri
das plenamente. 

0 Brasil perdeu, nesses ultimos cinco anos, fatias signi
ficativas do mercado norte-americano para os parses nio
contingenciados, os quais, por nio estarem submetidos 
pelos EUA a restri¢es quantitativas, praticamente dobra
ram sua participay!o naquele mercado, passando de 
3,4%, em 1983, para 6,5%, em 1988. 

0 Governo brasileiro nio pode deixar de assinalar seu 
desapontamento em verificar que a ay!o norte-americana 
sobre as exporta¢es siderurgicas brasileiras nio leva em 
conta o fato de ser este urn setor onde existe comple
mentaridade de interesses exportadores dos dois parses, 
uma vez que o Brasil e urn grande comprador de carvio 
de origem norte-americana. 

0 Governo brasileiro, no que conta com pleno apoio da 
industria siderurgica nacional, somente estara disposto a 
renegociar o acordo com os Estados Unidos caso este 
contemple elevay!o substancial das atuais quotas de 
exportay!o. 

Brasilia, 27 de julho de 1989. 

guerra civil no libano 

Comunlcado A lmprensa de 14 de agosto de 1989 

Diante do recrudescimento da guerra civil no Ubano, que, 
nesse ultimo fim de semana, ceifou a vida de dezenas de 
hom ens, mulheres e crian~. o ltamaraty convocou, hoje, 
o Embaixador da srria para manifestar-lhe a extrema 
preocupay!o do Governo brasileiro com a escalada de 
agressaes. 

Na oportunidade, o Embaixador Paulo Tarso Aecha de U
ma, Secretario-geral do ltamaraty, reiterou ao Embaixador 
Chassaoub AI-Refai a posiy!o do Governo brasileiro de 
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defesa da integridade territorial e unidade nacional do 
Ubano e de retirada de todas as tropas estrangeiras do 
enlutado pars amigo. 

mecanisme permanente de consulta e 
concerta~o politica 

Nota Almprensa de 18 de agosto de1989 

Os parses-membros do Mecanismo Permanente de Con
sulta e Concertay!o Politica (Grupo dos Oito) expressam 
sua satisfay!o com os resultados alcanyados na recente 
Cupula de Presidentes Centro-americanos celebrada na 
cidade de Tela, Honduras, que contribuem a consolidar o 
processo de pacificay!o iniciado nos acordos de Esquipu
las II, Alajuela e Costa del Sol, e que favorecem o estabe
lecimento de uma paz firme e duradoura na Regiio. 

Nesse sentido, exortam a todas as partes interessadas na 
pacificay!o da America Central a continuar efetivando 
esfor~s em prol da implementay!o de todos e de cada 
urn dos compromissos assumidos em Tela e a encami
nhar suas a¢es para o objetivo de apolar sem reservas a 
decidida vontade polftica de reconciliay!o manifestada 
nessa cupula pelos Presidentes centro-americanos. 

relac;6es argentina - inglaterra 

Nota Almprensa de18 de agosto de1989 

0 Governo brasileiro tomou conhecimento com satisfay!o 
da conclusio das reuniOes mantidas em Nova York, de 16 
a 18 do corrente, entre representantes do Governo argen
tino e do Governo britlnico. 

0 Brasil espera que os futuros contatos que foram acerta
dos entre os dois parses possam contribuir de forma 
concreta e eficaz para os objetivos que ambos se fixaram 
e, em especial, para os interesses da paz e da seguranya 
do Atllntico Sui. 

crise no panama: posi~o do grupo 
dos oito 

Nota A lmprensa de 22 de agosto de 1989 

Os Paises-membros do Mecanismo Permanente de Con
sulta e Concertay!o Politica, Argentina, Brasil, ColOmbia, 
Mexico, Peru, Uruguai e Venezuela, diante dos recentes 
acontecimentos ocorridos no Panama e com relay!o A 
gestio que desenvolve a Missio formada na Reuniio de 
Consulta da OEA. consideram necess!rio expressar o 
seguinte: 

1. Reafirmam a necessidade de que na soluy!o da 
crise panamenha se assegure a vig8ncia dos princfpios 
democraticos, o livre exercfcio da soberania e a autodeter
minay!o do povo panamenho. 

2. Reiteram que a via escolhida e a unica idOnea 



para soluclonar essa crlse mediante a promoylo de f6r
mulas de entendlmento entre panamenhos e constltul a 
alternatlva a medldas unllaterals que, no caso de serem 
adotadas, causariam grave dano l convlv8ncla hemls
f6rica. 

3. Nesse contexto, exortam decididamente os par
ticipantes do dialogo para que, com o apoio que eles mes
mos solicitaram da Missio da OEA, envidem os maiores 
esfor90s para alcan98r soluQ{>es realistas e viaveis medi· 
ante procedimentos que levem em consideraylo os pra
zos que a Constituiyio do Panama estabelece para a 
transfer&ncia do poder. 

4. Expressam seu agradecimento a Missio da Or· 
ganizayio dos Estados Americanos pelas valiosas ges
toes efetuadas em cumprimento do mandato que lhe fora 
originalmente conferido e seu firme apoio a mesma nesta 
etapa de seus esfor90s, ao mesmo tempo em que ma
nifestam sua esperan98 de que, na reuniio de consulta 
prevista para o dia 23 de agosto, se possa contar com um 
relat6rio que reflita os resultados positivos que uma solu
yio da crise exige. 

reuniiio da conantar 

Nota a lmprensa de 12 de setembro de 1989 

No dia 11 de setembro de 1989, sob a presid@ncia do Mi
nistro das Rela¢es Exteriores, Roberto de Abreu Sodr6, 
reuniu-se no ltamaraty a ComissAo Nacional para Assun
tos Antarticos (CONANTAR). Na ocasiio, a ComissAo Na
cional para Assuntos Antarticos examinou os principals 
assuntos relacionados a cooperayao internacional na An
tartida e avaliou a posiyio do Brasil diante desses assun
tos. 

Especificamente, a CONANTAR avaliou os resultados da 
reuniio preparat6ria da XN Reuniio Consultiva Especial, 
realizada em maio, e examinou a posiyio que o Brasil de
vera adotar durante a XN Reuniio propriamente dita, que 
se realizara em outubro, em Paris. Nesse contexto, a 
CONANTAR determinou que o Brasil propugnasse medi
das capazes de fortalecer o respeito aos frageis e unicos 
ecossistemas antarticos, tendo em vista a proximidade 
entre o territ6rio nacional e a area de aplicayio do Tratado 
da Antartida, assim como a conduta internacional, reco
nhecida como exemplar, que o Brasil tern mantido na 
Antartida no que diz respeito ao gerenciamento do meio 
ambiente. 

Por flm, a CONANTAR lnstruiu a Delegaylo do Braslll XN 
Reunllo Consultlva do Tratado da Antartlda a tomar inicia
tivas vlgorosas que tenham por objetivo minimizar o im· 
pacto das atividades do homem sobre o meio amblente 
antartico. 

conven~o contra a tortura e outros 
tratamentos ou penas crueis, 

desumanos ou degradantes: dep6sito 
do instrumento de ratifica~o 

pelo brasil 

Nota a lmprensa de 28 de setembro de 1989 

1. Sera efetuado no dia 28, pelo Ministro Rober
to de Abreu Sodr6, o dep6sito do instrumento de ratifica
yio da Convenyao contra a Tortura e Outros Tratamentos 
ou Penas Cru6is, Desumanos ou Degradantes, junto ao 
Secretariado das NaQ{>es Unidas (Nova York). Aprovada 
pela Assembl6ia Gerai das NaQ{>es Unidas em 10 de 
dezembro de 1984, a Convenyio foi assinada peio Brasil 
em 23 de setembro de 1985. 

2. A Convenyio contra a Tortura e Outros Trata
mentos ou Penas Cru6is, Desumanos ou Degradantes foi 
ratificada, at6 o momento, por 43 pafses. lnternacional
mente, a Convenyio encontra-se em vigor desde 26 de ju
nho de 1987. Nos termos do Artigo 27, paragrafo 2, entra
ra em vigor para o Brasil no trig6simo dia a contar da data 
do dep6sito do instrumento de ratificayio (28 de outubro). 

3. Entre as obrigaQ{>es estabelecidas pela Con
venyao, incluem-se as seguintes: a de tomar medidas 
eficazes (legislativas, administrativas, judiciais ou outras) 
para impedir a pratica da tortura; a de definir a tortura 
como crime previsto na iesgislayio penal; a de assegurar 
que a informayao sobre a proibiyao da tortura seja incor
porada no treinamento de agentes de polfcia e outros 
funcionarios publicos; a de assegurar o dire ito a reparayao 
e indenizayio justa as vitimas de tortura. A Convenyio 
prev8, ainda, condiQ{>es para o estabelecimento da juris
diyio de um Estado sobre crimes de tortura e inciui 
disposiQ{>es destinadas a faciiitar a extradiyio de pessoas 
acusadas da pratica de tortura. Ademais, a Convenyio 
estabelece que em nenhuma circunstlncia - inclusive em 
casos excepcionais como guerra, instabilidade politica 
interna ou qualquer emergincia publica, bern como a 
existincia de ordem superior - poder-se-6 justificar a 
pratica da tortura. 
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morte do coronel higgins no libano 

Mensagem encamlnhada pelo Presldente Jose 
Sarney ao Presldente dos EUA, George Bush, e ao 
Secretirio-geral das Nac;O&s Unidas, Javier Perez de 
Cuellar, em 4 de agosto de 1989 

"Profundamente consternado pelo ato brutal e insano que 
ceifou a vida do Coronel William Higgins no LJbano, no 
cumprimento do seu dever por mandato das Na¢es Uni
das, expresso a Vossa Excel@ncia, ao povo norte-america
no e, em particular, a familia do Coronel Higgins as mais 
sinceras condol@ncias do Brasil, nessa hora de pesar e 
indignagao. 

Cordials sauda¢es, 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil" 

atentado contra senador colombiano 

Mensagem transmitlda peio Presidente Jose 
Sarney ao Presidente da Col6mbia, Virgilio 
Barco, em 22 de agosto de 1989 

"Foi com profunda consternagao que tomei conhecimento 
do lamentavel atentado de que foi vitima o pre-candidato 
liberal a Presidllncia da Republica desse pais, Luis Carlos 
Galan Sarmiento. Queira aceitar, Senhor Presidente, mi
nhas sentidas expressOes de p@sames, extensivas a fami
lia da vitima. Alta consideragao. 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa d<r Brasil" 

Mensagem transmitlda pelo Mlnlstro Abreu Sodre ao 
Minlstro das Relac;O&s Exteriores da Col6mbla, Julio 
Londono, em 22 de agosto de 1989 

"Grandemente consternado com o lamentavel atentado 
qu~ vitimou o candidato liberal a Presid8ncia desse pais, 
LUis Carlos Galan Sarmiento, rogo aceitar, Senhor Minis
tro, e transmitir a familia da vitima meus sinceros p8sa
mes. Alta consideragao. 

Roberto de Abreu Sodre 
Ministro de Estado das Rela¢es Exteriores• 

falecimento do embaixador do mexico 

Mensagem de condolinclas envlada pelo Presldente 
e Senhora Jose Sarney l Embalxatrlz Margarita 

Dominguez de Gonzales de Le6n, em 6 de 
setembro de 1989 

"Consternado com a noticia do falecimento do Embaixa
dor Antonio Gonzalez de Le6n Quintanilla, pego-lhe acei
tar os votos, de minha mulher e meus, de profundo pesar 
por tao dolorosa perda. Guardaremos as melhores lem
brangas das qualidades pessoais e profissionais de seu 
esposo. 

Mais alta consideragao. 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil' 

Mensagem de condolincias enviada pelo Ministro e 
Senhora Abreu Sodre a Embaixatriz Margarita 

Dominguez de Gonzales de Le6n, em 6 de 
setembro de 1989 

"Pego receber a expressao do mais sincero pesar com que 
minha mulher e eu recebemos a noticia do subito faleci
mento do Embaixador Antonio Gonzalez de Le6n Quin
tanilla. Durante a sua proficua missao em Brasilia, o Em
baixador Gonzalez de Le6n assegurou, gragas a seus me
ritos e qualidades pessoais, o afeto e a admiragao de to
dos os que com ele conviveram. Sua falta sera sentida por 
todos os colegas e amigos da Chancelaria brasileira. Mais 
alta consideragao. 

Roberto de Abreu Sodre 
Ministro de Estado das Rela¢es Exteriores" 

Mensagem de condolinclas enviada pelo Presldente 
Jose Sarney ao Presidente do Mexico, Carlos Salina 

de Gortarl, em 6 de setembro de 1989 

"Com viva emoyao soube do falecimento do Embaixador 
Antonio Gonzalez de Le6n Quintanilla. Nessa circuns
tAncia dolorosa, formulo a Vossa Excel8ncla minhas con
dol8ncias pela perda do Embaixador Gonzalez de Le6n, 
que durante sua estada em Brasilia soube contribuir, de 
forma expressiva e con stante, para o born relacionamento 
entre nossos dois povos. Mais alta consideragao. 

Jose Sarney 
Presidente da Republica Federativa do Brasil" 

Mensagem de condol6ncias envlada pelo Ministro 
Abreu Sodr6 ao Mlnlstro das Relac;Oes Exterlores 

do Mexico, Fernando Solana Morales, 
em 6 de setembro de1989 

"Vivamente consternado pelo falecimento do Embaixador 
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Antonio Gonzalez de Le6n Quintanilla, apresento a Vossa 
Excel@ncia minhas mais sinceras condoiGncias. 0 Em

baixador Gonzalez de Le6n sera sempre lembrado, por 
mim e meus colaboradores, por seu trabalho incansavel 
em favor do aperfeiQOamento das relaQOes entre o Brasil 
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e o Mexico. Mais alta conslderaqio. 

Roberto de Abreu Sodre 
Ministro de Estado das RelaQOes Exteriores da 

Republica Federativa do Brasil" 



feira intemaclonal de bucareste - fair 
tib '89: 

Partlclpaqio do Braan 

Realizou-se no perlodo de 14 a 22 de outubro a Feira 
lnternacional de Bucareste - "FAIR TIB '89", que contou 
com a participaglo de um estande brasileiro. 

2. A participaglo brasileira contou com o apoio do 
Ministerio das Relaq&ls Exteriores e foi organizada pela 
Comissao de Comltrcio com os Paises da Europa Oriental 
(COLESTE). 

3. 0 estande braaileiro media 118 m~, e ooube l 
empresa EPI CONSULTORIA E PI..ANEJAMENTO LTDA., 
de Curltiba, o processo de montagem do pavllhlo e elf 
arregimentaglo das empresaa partlclpantes. 

4. A Feira lnternacional de Bucareste 6 um evento 
de excepcional importlncia nao somente para as empre· 
sas brasileiras interessadas em explorar as potenclalld&· 
des daquele mercado, como ode todos os demala palaes 
do Leste Europeu, uma vez que autoridades e diretor .. 
de empresas de toda a Europa Oriental comparecem l re
ferida feira. 
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